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O objetivo geral da pesquisa é o de demonstrar 
a possibilidade de um pensamento crítico levar 
a um uso emancipatório do Direito, bem como 
que o Ministério Público brasileiro, objeto de um 
grande revigoramento a partir da Constituição 
da República de 1988, quando teve incremen-
tada na mesma medida suas responsabilidades 
para com a sociedade brasileira, sobretudo no 
que tange à implementação dos direitos fun-
damentais, deve ocupar um papel de destaque 
nesta forma particular de uso do Direito, a ser 
especialmente desenvolvido por meio de um 
ativismo democrático por parte de seus mem-
bros que, longe de ser uma opção, é um impe-
rativo constitucional, nos termos do art. 127 da 
Carta Magna.
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Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas!

¡Ay!, pensé, ¡cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Lázaro, espera 

que le diga: “Levántate y anda”!

Gustavo Adolfo Bécquer
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CAPÍTULO 1

1 .  INTRODUÇÃO

A temática desta pesquisa parte de uma preocupação primordial 
com o indivíduo e com a garantia concreta de sua dignidade, bem 
como com os processos de lutas pela construção dos direitos humanos, 
consectários àqueles, buscando identificar vias e arenas para assegurar a 
todos. Tais premissas constituem a espinha dorsal do projeto.

Dentre os campos de luta possíveis em tal seara e enfocando o 
estudo na realidade do Brasil, foi elegido o Direito como o espaço de 
construção de direitos humanos a se perquirir e o Ministério Público 
como o ator social a ser analisado.

A opção pelo Ministério Público deriva do fato da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 ter imposto àquela instituição a 
tarefa de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses 
sociais e os direitos individuais indisponíveis (art. 127).

Em outras palavras, deve o Parquet contribuir para a implemen-
tação dos direitos fundamentais e para a emancipação individual e 
social, visando à construção de um país mais livre, justo e solidário, 
por meio da erradicação da pobreza e da marginalização, da redução 
das desigualdades sociais e da promoção do bem de todos, objetivos 
fundamentais da sociedade brasileira, nos termos estabelecidos pelo art. 
3º da referida Constituição da República.

Por isto, dada a opção do próprio legislador constitucional brasi-
leiro de elevar o Ministério Público local à categoria de defensor dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, é adequada a escolha da 
instituição como um dos tópicos desta pesquisa.

Em decorrência de tal eleição, como o Ministério Público brasi-
leiro trabalha primordialmente no campo jurídico (embora não exclu-
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sivamente), optou-se pelo Direito como outro assunto a ser estudado, 
destacando a circunstância dele ser um dentre os vários espaços onde se 
dão as lutas pela construção dos direitos humanos e pela emancipação.

Ademais, por se entender que toda pesquisa social deve ser inicia-
da por meio de um detalhamento de contextos, esta investigação será 
principiada pela contextualização da contemporaneidade.

Além de se tratar de um pressuposto de ordem metodológica e 
lógica, tal contextualização inicial toma ainda maior relevo no caso do 
presente estudo acadêmico, na medida em que ele pretende indicar al-
guns caminhos para a concretização dos direitos fundamentais previstos 
na Constituição da República brasileira e tais direitos são extremamente 
afetados pelos processos históricos complexos que regem o mundo atual.

Tais ocorrências levaram a uma concentração de riqueza e a uma 
desigualdade em graus únicos na história da humanidade, afetando assim, 
inequivocamente, os direitos do povo brasileiro, notadamente os dos 
cidadãos excluídos e os da parcela mais pobre da população.

Os movimentos em que estamos predominantemente imersos 
são o capitalismo tardio, que hodiernamente prevalece como modo de 
produção global, e o fenômeno da globalização, derivado em grande 
parte de políticas e práticas neoliberais.

Posto isto, a fim de contextualizar a realidade e procurar alternati-
vas e caminhos para reduzir esta desigualdade, necessário investigar tais 
ocorrências, que dão a tônica dos tempos atuais. A ferramenta escolhida 
para tanto foi o pensamento crítico, especialmente o proveniente da 
teoria crítica, que serão, destarte, também analisados.

Partindo do pressuposto que uma das principais vertentes para a 
superação das desigualdades sociais é a emancipação, sobretudo aquela 
resultante da luta direcionada à construção dos direitos humanos, é 
necessário, por conseguinte, definir o sentido de “emancipação”, o que 
conjuntamente se buscará fazer, perquirindo-se, após, se o espaço jurídi-
co pode ser um efetivo campo de lutas em favor dos direitos humanos 
e, por fim, analisando-se as possibilidades emancipatórias do Direito.

Ainda, outro tema importante das indagações que se seguirão 
surge da constatação de que nesta sociedade unidimencional em que 
habitamos, para se transformar a realidade em que poucos têm muito, 
enquanto a grandiosa maioria da população mundial está condenada 
a viver com quase nada, são necessárias novas posturas de todos os ci-
dadãos, solidárias e emancipatórias e, no caso, dos membros dos vários 
Ministérios Públicos brasileiros, urge a tomada de um posicionamento 
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crítico de suas partes, internalizando a consciência de seu papel de agente 
transformador da sociedade brasileira e assumindo uma postura pró-ativa 
para a construção de uma prática e de um discurso que pode ser deno-
minado “ativismo ministerial”, pelo qual se abandonam insustentáveis 
posturas de “neutralidade” do Direito em prol do reconhecimento de 
que a realidade pode e deve ser transformada pelas ações de todos os 
integrantes das carreiras ministeriais, através de práticas e de discursos 
que visem a fortalecer a cidadania brasileira e a resguardar a dignidade 
do ser humano, pois é isto o que a Constituição da República lhes 
determina e exige.

Dadas tais considerações, pode-se afirmar, de modo sucinto, que 
a temática básica da pesquisa é a de averiguar a possibilidade do uso 
emancipatório do Direito e o vínculo deste com um Ministério Pú-
blico ativista, democrático e pró-ativo, para tanto visibilizando alguns 
óbices que se opõem à instituição em tal mister e apontando alguns 
caminhos a seguir.

Disso tudo advém o objeto central desta investigação, que é o de 
explorar a possibilidade de um papel emancipador do Direito no mundo 
atual, além de esquadrinhar a tarefa emancipatória do Ministério Público 
na sociedade brasileira e como a adoção de uma postura crítica por 
parte dos membros da instituição pode contribuir para tal emancipação.

O problema de que se parte é a notória desigualdade social existente 
no Brasil, um dos países mais assimétricos do mundo e que, por isto, 
conta com um amplo déficit de implementação dos direitos funda-
mentais, especialmente no tangente aos direitos sociais. Isto faz com 
que sejam ainda mais necessários caminhos emancipatórios, dos quais 
o jurídico, que é um deles, será aqui tratado.

Também serão problematizados alguns dos obstáculos e desafios 
que o Ministério Publico brasileiro enfrenta para interferir na realidade 
social brasileira de modo ainda mais agudo do que já faz, derivados 
sobretudo do predomínio, no país, de uma teoria jurídica tradicional, 
calcada num positivismo formalista que defende atitudes neutrais e de 
imparcialidade do agente ministerial (e também do magistrado), deven-
do esta perspectiva ser superada por meio da adoção de uma postura 
crítica e em prol de um verdadeiro “ativismo ministerial”, a fim de 
transformar a realidade, ao invés de apenas observá-la.

A hipótese principal de estudo é a de que a teoria tradicional, a 
qual preconiza neutralidade, imparcialidade e a aceitação do pressupos-
to universalizante do jurídico, em termos de hegemonia sobre outras 
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áreas de batalha (o que implica em grande arrogância dos operadores 
do Direito), domina o debate jurídico brasileiro, inclusive dentro do 
Ministério Público.

Disso deriva a necessidade, para se dar efetividade aos direitos 
fundamentais previstos na Constituição da República, de se implodir 
esta perspectiva neutral e tradicional, a fim de que os membros daquela 
instituição posicionem-se pro-ativamente em favor da implementação 
das garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, naquilo que se 
poderia chamar de “ativismo ministerial”.

Tal postura advém da própria Constituição da República, uma 
vez que esta exige dos membros dos Ministérios Públicos brasileiros a 
tomada de partido, ao dispor que cabe à instituição a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis” (art. 127), sendo que a utilização do verbo “defender” 
denota, inequivocamente, a impossibilidade de neutralidade a priori 
quanto a tais interesses.

O referencial teórico adotado será o pensamento crítico, tomando 
como marco inicial a dialética hegeliana e a filosofia de marxista, pas-
sando por filósofos que seguiram estas correntes, como a denominada 
“Escola de Frankfurt” (sobretudo: Theodor Adorno, Herbert Mar-
cusse, Walter Benjamin, Max Horkheimer e Jürgen Habermas, além 
de Hannah Arendt, que não a integrou diretamente), e também por 
pensadores que não guardam relação direta com a tradição filosófica 
marxista, como são Werner Sombart, Max Weber e Michel Foucault 
e, a seguir, verticalizando a pesquisa na questão dos direitos humanos, 
por intermédio do pensamento crítico voltando à implementação 
dos mesmos, especialmente os de Joaquín Herrera Flores e de David 
Sánchez Rubio.

O objetivo geral da pesquisa é o de demonstrar a possibilidade de 
um pensamento crítico levar a um uso emancipatório do Direito, 
bem como que o Ministério Público brasileiro, objeto de um grande 
revigoramento a partir da Constituição da República de 1988, quando 
teve incrementada na mesma medida suas responsabilidades para com 
a sociedade brasileira, sobretudo no que tange à implementação dos 
direitos fundamentais, deve ocupar um papel de destaque nesta forma 
particular de uso do Direito, a ser especialmente desenvolvido por meio 
de um ativismo democrático por parte de seus membros que, longe 
de ser uma opção, é um imperativo constitucional, nos termos do art. 
127 da Carta Magna.
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Como objetivos específicos, pretende-se ainda demonstrar que tal 
ativismo ministerial deve necessariamente implicar em: a) processos 
internos, por meio do aumento da democracia interna, do controle 
social da instituição e do reconhecimento de que o Direito é apenas 
mais uma dentre as várias arenas de luta pela emancipação social; b) 
processos externos, através de atuação pró-ativa processualmente e 
extra-processualmente, por intermédio de instrumentos como as ações 
coletivas, o inquérito civil, as recomendações, os termos de ajustamento 
de condutas, as audiências públicas etc.

Com respeito à metodologia adotada, a investigação foi desenvolvida 
por pesquisa bibliográfica e documental interdisciplinar nas ciências 
humanas, com foco no Direito, na Sociologia, na Filosofia, na Econo-
mia e na Psicologia, e com apoio na literatura, no cinema, na pintura, 
na música e no jornalismo.

Foram ainda realizados levantamentos e análises de diplomas 
normativos do ordenamento jurídico brasileiro e de decisões judiciais 
pertinentes à temática pesquisada, dando-se ênfase na dogmática prin-
cipiológica constitucional. 

Utilizou-se dos métodos dedutivo, indutivo e analítico, permeados 
por métodos auxiliares, como o comparativo, o finalístico, o axiológico 
e o gramatical, porém todos visando a uma metodologia relacional, que 
situa o objeto da investigação no espaço onde nos movemos (ação), na 
pluralidade (corporalidade) e no tempo (história).

Esta foi a principal metodologia adotada, já que se buscou demons-
trar, no capítulo seguinte, inicialmente por meio de uma contextua-
lização histórica, social e econômica, que o modo de produção atual, 
aliado ao fenômeno da globalização, levou a um incremento nunca 
dantes visto da concentração de renda, o que gerou (e gera) intensa 
desigualdade social.

Ali se constatou ser de todo recomendável a adoção de um pen-
samento crítico como uma das ferramentas para a superação desta 
desigualdade e dos óbices à concretização dos processos de lutas pelos 
direitos humanos, visando à plena dignidade da pessoa humana e à 
emancipação individual e social, sendo que o uso emancipatório e 
democrático do Direito, calcado neste pensamento crítico, é um dos 
principais campos de luta para tanto, tendo um papel de destaque em 
tal desiderato, ainda que limitado.

Então, já no capítulo terceiro, buscou-se patentear a necessidade 
do Ministério Público brasileiro intensificar, por meio de um ativis-
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mo derivado de um imperativo constitucional, processos de luta pela 
concretização das garantias fundamentais na sociedade brasileira, bem 
como os vínculos existentes entre estes processos de emancipação e 
as outras esferas da realidade social, teórica e institucional, posto que 
nenhum objeto de investigação deve ser entendido de modo isolado e 
independente, mas sempre relacionado e contextualizado com o res-
tante dos objetos e fenômenos que se dão em determinada sociedade.

Foram ali elaborados argumentos, caminhos e hipóteses que, além 
de visibilizar a imperativa (eis que derivada de mandamento consti-
tucional) necessidade de uma postura ativista por parte do Ministério 
Público, também trataram de algumas das dificuldades enfrentadas pela 
instituição nesta luta pelos direitos humanos, bem como feitas algumas 
propostas para a suas superações.

Assim, surgiu como proposta de tal capítulo destacar pontos em 
que se vislumbram campos extremamente propícios e adequados para 
que o Ministério Público estabeleça tais lutas em prol da dignidade da 
cidadania brasileira, como é o caso do processo coletivo (que também 
envolve o Poder Judiciário), e de visibilizar alguns aspectos internos e 
temas carecedores de melhor reflexão tanto das lideranças institucionais 
como, principalmente, dos próprios membros do Ministério Público, 
para que possam contribuir de maneira ainda mais intensa para os 
avanços da sociedade brasileira, quer sejam: o imperativo constitucio-
nal de ativismo ministerial, o qual envolve a adoção de pensamentos 
complexos e laterais; o necessário encontro da teoria com a prática; a 
descolonização do pensamento; alguns dos riscos oriundos da burocracia; 
a imprescindível assunção de uma consciência ética e da responsabili-
dade pelo outro; a identificação de déficit democrático no Ministério 
Público; e o questionamento acerca da conveniência da reeleição dos 
Procuradores-Gerais. 

Após, no capítulo quarto, apresenta-se as principais conclusões a 
que se chegou ao término da pesquisa e, por fim, arrola-se as referências 
bibliográficas utilizadas na confecção do presente trabalho. 
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