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1 Introdução ao Problema da era neoliberal 

Até a primeira metade do século XX, tivemos a preponderância do Estado Social, com crescimento 

econômico, sensível aumento das condições materiais mínimas de vida das pessoas e adoção de um modelo de 

regulação social. Nesse papel, o Estado atuava como agente de implementação de políticas públicas, 

desempenhava funções de integração, de modernização e de legitimação capitalista. Naquele clima de “bem-estar”, 

o Estado era responsável por oferecer ao homem um mínimo de condições para viver com dignidade. 

Ocorre que esse papel do Estado, após crises econômicas e a recessão por volta dos anos 70 e 80, passou 

a ser duramente questionado. O Estado Social gerou descompassos entre a receita estatal e os gastos sociais e entre 

os salários de trabalhadores e os lucros empresariais. A atividade econômica sofreu retração, o que, 

consequentemente, diminuiu a receita tributária, fazendo com que o Estado perdesse fôlego e força para responder 

às demandas sociais. O Estado Social entrou em colapso diante de suas limitações. 

Assim o neoliberalismo surge como doutrina, representando um conjunto de ideias que visam combater 

o Estado Social e seus instrumentos de intervenção no mercado e de promoção da justiça distributiva e de bem-

estar social. (GOULART, 2013, p.193) 

O neoliberalismo, por outra ótica, seria um projeto transnacional que visa refazer o nexo entre o mercado, 

o Estado e a cidadania a partir de cima, sendo capitaneado por uma nova classe dirigente global em formação, 

composta pelos presidentes e pelos executivos sêniores de firmas transnacionais, por políticos influentes, 

administradores estatais e altos funcionários de organizações multinacionais e por especialistas técnicos culturais 

em suas áreas, como economistas, advogados e profissionais da área de comunicações. (WACQUANT, 2012, p. 

31-32) 
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Na ordem externa, houve o desmantelamento dos controles de comércio exterior, a redução e a 

consolidação de tarifas e de uma política de câmbio diferenciada. Mas a liberação do fluxo internacional de capital 

e de divisas, em conjunto com o fenômeno da globalização3, tornou a concentração de renda algo nunca visto no 

cenário histórico mundial.  

Portanto, aliada a todas essas características, ora mais próximas, ora mais distantes, a lógica do 

neoliberalismo é a do Estado mínimo, racionalmente econômico, com um governo baseado em interesses, que 

passam, em um determinado momento, pela regulação global do poder político com base em princípios de uma 

economia de mercado, por meio de uma intervenção e vigilância permanente.4 

Nas palavras de Foucault: 

A sociedade regulada com base no mercado em que pensam os neoliberais é uma 

sociedade na qual o que deve constituir o princípio regulador não é tanto a troca das 

mercadorias quanto os mecanismos de concorrência. São esses mecanismos que 

devem ter o máximo de superfície e de espessura possível, que também devem ocupar 

o maior volume possível na sociedade. Vale dizer que o que se procura obter não é 

uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à 

dinâmica concorrencial. Não uma sociedade de supermercado – uma sociedade 

empresarial. O homo oeconomicus que se pretende reconstituir não é o homem da 

troca, não é o homem consumidor, é o homem da empresa e da produção. (2008, 

p.201) 

Essa ideia é reforçada por Wacquant: 

Um princípio ideológico central do neoliberalismo é que ele inclui a implantação de 

um “governo mínimo”, ou seja, o encolhimento do supostamente flácido e inflado 

estado do bem-estar social keynesiano e sua transformação em um estado do trabalho 

social, seco e ágil, que “investe” em capital urbano e “ativa” fontes comunais e 

apetites individuais em relação ao trabalho e à participação cívica através de 

“parcerias” que enfatizam a autossuficiência, o comprometimento com o trabalho 

remunerado e o gerencialismo. Onda punitiva demonstra que, na realidade, o estado 

neoliberal se revela muito diferente: enquanto, no topo, abraça o laissez-faire, 

liberando o capital de restrições e ampliando as oportunidades de vida para os 

detentores de capital econômico e cultural, nos estratos inferiores ele é tudo, menos, 

laissez-faire. Na verdade, quando tem de lidar com a turbulência social gerada pela 

desregulamentação e de impor a disciplina do trabalho precarizado, o novo Leviatã 

mostra-se ferozmente intervencionista, autoritário e caro. (2012, p. 33) 
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Assim, no neoliberalismo, ocorre uma erosão sistemática das instituições públicas, o Estado abandona às 

forças de mercado e à lógica do “cada um por si” camadas inteiras da sociedade, em especial aquelas que, privadas 

de todos os recursos, econômicos, culturais ou políticos, dependem completamente dele para chegar ao exercício 

efetivo de cidadania. (WACQUANT, 2012, p.168) 

Pierre Bourdieu fala em distanciamento: os detentores do capital tendem a aproximar-se de coisas e 

pessoas desejáveis e a afastar-se das indesejáveis, o espaço físico vira o espaço social. A exclusão salta aos olhos, 

prende os sem capital a um lugar. (2012, p.164) 

Esses “excluídos” ou sem capital sofrem a primeira punição do sistema segregador: desprovidos de 

educação, saúde e cidadania, descambam para a delinquência e, por conseguinte, ficam sujeitos ao aparato penal, 

invasivo, proativo e em franca expansão. É o extermínio social. 

Verani esclarece: 

Essa prática de extermínio não é ocasional nem contingencial. Integra um projeto de 

sociedade, baseado na exclusão econômica e social, na exclusão da vida. A 

denominada globalização da economia – política baseada no mercado livre e aberto, 

na desobrigação do Estado pelas políticas sociais, na desfronteirização do capital, 

sustentada pelo neoliberalismo – radicaliza ainda mais esse extermínio, que se torna 

fundamental para o sucesso desse projeto econômico global, a fim de produzir a mais 

intensa e perversa concentração de capital, excluindo-se irremediavelmente a 

população pobre e oprimida. (1996, p.133) 

Esse horizonte neoliberal acarreta o aparecimento do excluído, aquele que não é contado, o descartável 

que apenas molesta. O excluído vive em um ambiente de violência5, das mais variadas formas, e tende a reproduzir 

essa violência praticando delitos, importunando o sistema. 

Essa nova leva de excluídos encontra pela frente um sistema punitivo que, quase de forma mecânica e 

industrial, julga e condena, gerando o fenômeno do encarceramento em massa. A “mão invisível” do mercado de 

trabalho precarizado conseguiu seu complemento institucional no “punho de ferro” do Estado, que tem sido 

empregado para controlar desordens geradas pela difusão da insegurança social. (WACQUANT, 2008, p. 93-94) 

O neoliberalismo, dessa forma, tem fomentado no mundo inteiro o aumento da criminalidade, uma vez 

que camadas inteiras da sociedade, sem opção razoável e de curto prazo, acabam por migrar para o crime. E a 

resposta do Estado vem na mesma velocidade, repreendendo os “indesejáveis” e colocando-os, em larga escala, 

nas prisões mundo afora. 
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perante os outros (1997, p.105). 



2 O extermínio 

Ao lado desse problema, no Brasil, também surge o fenômeno das chacinas urbanas, fenômeno extremante 

relacionado com a exclusão social potencializada pelo neoliberalismo. 

Os “excluídos” ou sem capital sofrem a segunda punição do sistema segregador: desprovidos de 

educação, saúde e cidadania descambam para a delinquência e, por conseguinte, sem um julgamento pelo aparelho 

estatal constituído, são condenados e executados pela própria sociedade (grupos de extermínio paramilitares) ou 

pelo aparelho estatal não legalizado ou legitimado (polícia). É o extermínio da vida propriamente dita. É o que 

denominamos bis in idem social. 

Vivemos, portanto, em um tempo de violência sistêmica. Por um lado, violência de negação de direitos 

fundamentais de uma estrutura social injusta, que empurra o excluído para a prática de violência por meio do 

cometimento de crimes e, por outro lado, violência também na resposta não oficial do sistema, excluindo 

(apagando) os indesejáveis. 

Para agravar a situação, ainda se verifica o crescente apoio que as ações violentas, oficiais ou não oficiais, 

têm obtido da opinião pública. 

O Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), realizou recentemente 

uma pesquisa. Divulgada em 3 de novembro de 2016, essa pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros (57%) 

defende a afirmação “bandido bom é bandido morto”. O índice de concordância sobe para 62% em municípios 

com menos de 50 mil habitantes, segundo o levantamento realizado. 

O resultado é estarrecedor. Constata-se a existência de um ciclo vicioso e deletério, no qual o exercício 

da violência institucional – legal ou ilegal –, patrocinada pelo sistema penal e que tem por fim último – apesar de 

não declarar – a manutenção da violência estrutural e a repreensão das pessoas e movimentos que buscam reduzir 

tal violência, acaba gerando mais violência, a ser novamente combatida pelo sistema penal, tudo isso com o apoio 

cada vez maior da população. (GUIMARÃES, 2009, p.151) 

A análise desse fenômeno, identificação de suas causas e exame até que ponto esses atos de violência são 

legitimados pelo sistema é a ordem do dia. 

Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, identificar a parcela da sociedade que, de fato, é vítima dessa 

violência institucionalizada. Importa compreender melhor a relação da exclusão social neoliberal com a violência 

– cometimentos de crime – e a consequente exclusão de fato, a morte. 

Também se faz necessário identificar os executores diretos desse “extermínio” no Brasil, que se 

especificam por sua localização e pertinência social. Inicialmente, visualizamos quatro categorias: o justiceiro, o 

esquadrão da morte, os grupos paramilitares e as organizações de tráfico. (CRUZ-NETO, MINAYO, 1994, p.209) 

 Como delimitação do tema, a investigação e compreensão do dito “esquadrão da morte” oriundo da 

própria Polícia militar brasileira aqueles denominados “turma punitiva da polícia” que agem como verdadeiros 

“pelotões de execução” merece destaque. 



A violência institucionalizada, a desumanização e os rituais de iniciação à cultura policial com cadeias de 

comando leais e altamente verticalizadas transformam o agente policial em um verdadeiro exterminador. O lema 

“bandido bom é bandido morto” não se resume a uma ideologia simplória, surgida do povo, mas é um discurso 

visível de um processo de construção social do extermínio (apagamento de formas de vida inúteis).  

Assim, a pesquisa ganha maior importância quando nos defrontamos com o problema da violência, que, 

além de atingir a todos da sociedade, passa a ser pontual e direcionada a um nicho de excluídos que pagam ao 

sistema com a própria existência. A violência não para, apenas gira. 

Nesse quadro de violência endêmica e pontual, o sistema de justiça criminal deve atuar por meio de 

políticas públicas a fim de, primeiro, compreender e, em seguida, enfrentar a questão de forma preventiva. Afinal, 

considerando o alto índice de encarceramento brasileiro, esse mesmo sistema já demonstra ser extremamente 

eficaz. 

Nesta análise, destaca-se a relevância do Ministério Público em nosso sistema de democracia, bem como 

suas atribuições constitucionais, como ator no enfrentamento dessa violência neoliberal. 

3 O agente de transformação social 

O Ministério Público possui origem controvertida. Para uma melhor compreensão da instituição do 

Ministério Público, é necessário levar em conta razões históricas que suscitaram seu nascimento e seu 

desenvolvimento até os dias de hoje. Nesse sentido, a evolução do Ministério Público está ligada diretamente à 

evolução do Estado moderno, notadamente, ao aparato relacionado à prestação da justiça. 

A expressão “Ministério Público” nasceu do exercício das funções dos procuradores do rei franceses que, 

em seus ofícios ou correspondências, tratavam-se como ministério ou função pública, visando distinguir-se da 

função privada do advogado; de outra sorte, o termo Parquet tem origem no estrado (tipo de madeira) existente 

nas salas de audiência, onde os procuradores do rei podiam sentar-se lado a lado, com os magistrados. 

Em resumo, é nítido que o Ministério Público evoluiu junto com o Estado moderno e que seu 

fortalecimento é inerente à democracia e ao Estado de Direito. 

A finalidade da existência do Ministério Público, diz o próprio texto constitucional, é a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Logo a instituição assume a 

função de defesa da sociedade no regime democrático, instituída pela Carta de 1988. (JATAHY, 2007, p.31) 

Dessa forma, com base na própria natureza da atividade desenvolvida pelo Ministério Público, voltada 

para o bem-estar da sociedade, protegendo-a contra terceiros e, em especial, contra o Estado, a sua existência deve 

ser considerada incluída no rol dos direitos e garantias individuais, sendo vedada a apresentação de qualquer 

proposta de emenda tendente a aboli-la (art. 61, § 4.º, V, da CF 88). Assim, devemos considerar o Ministério 

Público como cláusula pétrea. (JATAHY, 2007, p.32) 

Nesse sentido, leciona Emerson Garcia:  



Por ser inócua a previsão de direitos sem a correspondente disponibilidade de 

mecanismos aptos à sua efetivação, parece-nos que a preservação da atividade 

finalística do Ministério Público está associada à própria preservação dos direitos 

fundamentais, o que reforça a sua característica de cláusula pétrea e preserva a unidade 

do texto constitucional. (2005, p.48) 

E continua o autor:  

Além disso, a limitação material ao poder de reforma alcançará, com muito maior 

razão, qualquer iniciativa que, indiretamente, busque alcançar idêntico efeito prático 

(v.g. redução das garantias e prerrogativas de seus membros e supressão da autonomia 

da Instituição, tornando-a financeiramente dependente do Executivo, e com isto, 

inviabilizando a sua atuação, que é elemento indicativo de sua própria existência). 

(2005, p.48) 

Por outro lado, a Constituição Federal também dispôs que o Ministério Público é instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado. Dessa forma, unindo o substantivo “instituição” ao adjetivo “essencial”, 

concluímos que somente o Ministério Público pode desempenhar atividades outorgadas pelo legislador 

constitucional e infraconstitucional, imprescindíveis para a consecução final da justiça.  

Assim, o novo perfil do Ministério Público pressupõe a aferição e a fiscalização de todos os atos 

praticados pelos órgãos do Estado, podendo ajuizar as medidas necessárias ao combate de abusos ou ilegalidades, 

sempre com o intuito de manter o Estado no limite da Constituição e do direito. Logo, também é de se concluir 

que, ao Ministério Público, compete também a defesa da ordem constitucional onde quer que ela se encontre 

ameaçada.6 

A Constituição de 1988 estabeleceu no Brasil, de forma expressa, o Estado democrático de direito, quando 

definiu os fundamentos do sistema de separação de poderes, a soberania popular, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, ainda, o pluralismo político.  

Diante disso, a defesa do regime democrático importa em salvaguardar todos os dispositivos formais da 

democracia representativa e do conteúdo material da própria Constituição, em especial, os direitos e garantias 

fundamentais. Essa é uma das funções do Ministério Público brasileiro. 

Assim, o Ministério Público é também uma instituição destinada à preservação dos valores fundamentais 

do Estado enquanto comunidade; para tanto, recebeu a função de efetivar esses direitos. O Ministério Público é 

um dos instrumentos de efetivação de cidadania (RITT, 2002, p.162). 

Assim, para que o Ministério Público cumpra sua destinação constitucional, não mais se sustenta o modelo 

institucional antigo. É preciso avançar com planejamento funcional e em suas estratégias de atuação. A atuação 

                                                           
6 Nessa linha, asseverou Eduardo Ritt: “A atuação do Ministério Público brasileiro, portanto, é orientada para a supremacia constitucional e 
para que o ordenamento jurídico como um todo não seja agredido, ou por abusos de poder e por atos ilícitos de autoridades públicas (inclusive 

por atos de improbidade administrativa), ou por atos ilícitos do próprio cidadão. Para tanto, utiliza-se da ação penal, da ação civil pública, da 

ação direta de inconstitucionalidade e, até mesmo, da representação para fins de intervenção da União e dos Estados, entre outras medidas para 
manter a legalidade (por exemplo, na defesa do patrimônio público contra os desmandos do administrador público), nos termos do art. 129 da 

Carta constitucional de 1988” (2000, p. 157). 



individual e intuitiva dos membros do Ministério Público deve ser superada por um novo modelo, em que o 

compromisso com a transformação social, o planejamento estratégico e a eficiência passem a ser condições 

naturais em todos os âmbitos da atuação institucional, jurisdicional ou extra jurisdicional. (ALMEIDA, 2008, p.48-

49) 

Diante dessas árduas incumbências, resta ao Ministério Público tentar aparelhar-se e, ao mesmo tempo, 

modernizar-se. 

Essa instituição, ao longo da história, sempre esteve em mutação, daí também ser chamada agente de 

transformação social. (JATAHY, 2007, p. 71) 

No leque de atribuições conferidas ao Ministério Público, existe o interesse maior e supremo, que é a 

defesa da sociedade. A razão de ser do Ministério Público é a comunidade, a instituição, quando age, é em nome 

e em prol da sociedade. 

No mundo globalizado neoliberal, o Ministério Público brasileiro vê-se diante de mais problemas e 

tarefas. A desigualdade social faz surgir novos fenômenos criminais, como as chacinas urbanas, até então, nesses 

moldes, desconhecidas em nossa sociedade.   

Trata-se de enfrentar os novos desafios impostos na era neoliberal, o que requer a construção de novos 

paradigmas de atuação para o Ministério Público. Essa é, precisamente, a redefinição do papel do Ministério 

Público. 

4 Para onde seguir o Ministério Público? 

O Ministério Público, além de suas atribuições criminais seculares, enquanto dono da ação penal, também 

tem o direito de fiscalizar e de exigir a adequação e a melhoria dos serviços de prevenção de crimes e controle de 

criminalidade, numa forma de controle externo. (Art. 129, VII, da Carta Magna). Pretendemos, justamente, aqui 

focar a redefinição das atribuições do Ministério Público que fujam ao tradicional, que possam redesenhar seu 

perfil institucional. 

Em um cenário de violência sistêmica, no qual, em decorrência de uma política dita neoliberal, o fosso 

de classes apenas aumenta e piora, e, além da exclusão social, é verificada a exclusão da vida na sua mais primitiva 

acepção, o Ministério Público não pode passar ao largo dessa questão. Não se pode conceber o Ministério Público 

tão somente como mais uma instituição destinada à implementação da jurisdição, uma vez que não estaria agindo 

de acordo com sua missão constitucional.  

Ocorre que, em uma rápida análise, constata-se que o Ministério Público criminal, como agente de 

transformação social, tem apenas mantido o sistema como está. Como órgão que compõe o sistema penal, apenas 

combate, na medida do possível, a violência representada pela criminalidade de rua, tosca, a sanguinária. 

Um questionamento impõe-se: estaria o Ministério Público, de fato, exercendo suas atribuições como 

garantidor do Estado democrático de direito, defendendo a inclusão social, a redução do fosso que separa as classes 

sociais e, claro, enfrentando, por meio de políticas públicas de segurança, o problema da violência urbana?  



Para responder a essa pergunta, faz-se necessário aprofundar a compreensão da função político-social do 

Ministério Público, atualizando seu perfil institucional com novas maneiras de atuação e de inserção social. O 

Ministério Público preventivo e de acordo com as novas realidades sociais. 

5 Conclusão 

Essas reflexões motivaram a escolha da temática investigada nesta pesquisa. Por isso, nasce o 

questionamento: de que forma o Ministério Público brasileiro, com atuação na área criminal, pode enfrentar o 

fenômeno das chacinas urbanas, em uma ordem neoliberal? Assim vejamos: 

Um Ministério Público moderno não vinculado a ideais neoliberais deve redefinir seu papel institucional, 

resistindo, utilizando-se de instrumentos e de mecanismos inerentes às suas atribuições para impedir a eliminação 

seletiva de indivíduos que sofrem e são punidos por duas vezes, a primeira com a exclusão social e em seguida 

com a morte (bis in idem social). 

 

A redefinição do perfil do Ministério Público criminal não implica, obrigatoriamente, reformas 

legislativas. A nova visão depende de uma interpretação atualizada das normas que fundamentam esse órgão, 

tornando-o um Ministério Público resolutivo, proativo, não apenas demandista. 

 

A ideia dessa tese não é, de pronto, apontar soluções para o problema do extermínio dos grandes centros 

urbanos brasileiros, mas fomentar a discussão sobre o tema, muita das vezes visto por uma perspectiva equivocada 

(repressão ao crime como outro qualquer). É trazer à baila a discussão que o Ministério Público não pode e nem 

deve se restringir a um órgão “confeccionador de denúncias”, mas assumir sua função constitucional de garantidor 

de direitos, combatendo um sistema segregador, encarcerador e agora de extermínio. 

 

O Ministério Público criminal deve exigir a adequação e a melhoria de serviços de prevenção de crimes 

por meio do controle externo da atividade policial, considerando-se que foi moldado historicamente para atuar 

nessa área com o fato já consumado. A participação do Ministério Público criminal é essencial na fixação de uma 

gestão democrática da segurança pública, apresentando propostas e buscando soluções junto com outros agentes, 

em especial com a sociedade civil. Portanto, a instituição não deve enxergar o fenômeno crime como fato isolado, 

mas como algo maior, difuso e mais próximo da realidade. 

 

Em conclusão, a instituição Ministério Público precisa preparar-se para uma atuação preventiva de crimes 

resultantes de chacinas urbanas com o aprofundamento de estudos das causas sociais da incidência de crimes dessa 

natureza, atuação que é diferente da atuação tradicional. A prevenção é fator importante para uma melhora na 

eficiência dos serviços dos órgãos de segurança pública, fomentando um maior diálogo entre os atores envolvidos 

no processo, como o cidadão, a sociedade, a academia e as polícias para que juntos possam implementar uma 

agenda positiva para a segurança pública. 
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