
Analisa-se o papel 
desempenhado pela Defensoria 
Pública no Estado Democrático 
de Direito. Sob a perspectiva da 

Teoria Crítica Constitucional, cuja 
democracia representa um simulacro, 

que aniquila o pluralismo, por meio 
da universalização de interesses, 
conclui-se que a Defensoria está 
encriptada quando reproduz os 

moldes jurídicos predeterminantes  
da marginalização. 

O estudo arrisca a conceber frentes 
que favoreçam o êxito na atuação 

contrassistêmica, mais consentâneas 
ao significado de “expressão e 

instrumento do regime democrático”. 
Torna-se crível pensar na 

possibilidade de inoperar as máquinas 
que inviabilizam o acesso à justiça 

social, de modo a proporcionar o seu 
direito aos vulneráveis.
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P re f á c i o 

Escrever um prefácio envolve ao menos um incômodo desafio: 
como proposta interpretativa do texto original, algo do prefaciador 
nele inevitavelmente intervém, embora a tarefa original esperada seja a 
de traçar um panorama mais fiel possível do escrito prefaciado. Espero, 
por isso, não trair os conteúdos do livro que, como uma grande ho-
menagem que me foi prestada pela Professora Camila Cortes Rezende 
Silveira Dantas, fui convidado a prefaciar. Adianto, de qualquer forma, 
tratar-se de obra de leitura obrigatória para aqueles que desejam pensar 
a defensoria pública fora dos estreitos limites dos tradicionais manuais 
de direito e dos escritos já produzidos sobre o tema. 

Defensoria pública e encriptação: a busca da democracia e os vulnerabiliza-
dos é um texto que, em sua versão original, foi apresentado, sob minha 
orientação, como dissertação de Mestrado, ao Programa de Pós-gra-
duação Stricto Sensu em Direito da Universidade FUMEC – trabalho 
que foi aprovado com nota máxima por exigente banca examinadora, 
a qual tive a honra de integrar. 

Como se vê logo da Introdução, os esforços acadêmicos da Pro-
fessora Camila Cortes Rezende Silveira Dantas se deram no sentido 
de ofertar reflexões sobre um problema crônico não devidamente 
enfrentado pelos estudiosos do direito brasileiro: o dos possíveis com-
promissos da defensoria pública com a reprodução de formas violentas 
de dominação. 

Para dissertar sobre o tema, a autora do livro ora prefaciado teve, 
certamente, antes de tudo, de se confrontar com sua própria condição de 
defensora pública e com as inquietações cotidianas causadas pela profis-
são que abraça. Em lugar, no entanto, de empreender, como diria Karl 
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R. Popper, uma tranquilizadora busca verificacionista que confirmasse 
a pertinência democrática de sua atuação, a Professora Camila Cortes 
Rezende Silveira Dantas arriscou-se em uma pesquisa incômoda, cuja 
cientificidade está exatamente em não homologar as práticas cotidianas, 
porque, como também diria aquele epistomólogo austríaco, a ciência 
não nos diz o que fazer, mas, no máximo, o que não fazer. 

Assim é que nossa autora esforçou-se em colocar em xeque a 
tecnologia dos manuais, cuja reprodução costuma ser exigida em 
concursos públicos, buscando revelar ao leitor a truculência que se 
oculta na concepção reinante nas leis que tratam da defensoria pública 
e nos escritos ainda alinhados a um direito que insiste em suas bases 
dogmáticas. 

Para desenvolver suas proposições, a Professora Camila Cortes 
Rezende Silveira Dantas começa pela criteriosa análise dos enfoques 
históricos do papel da defensoria pública, elaborando exposições sobre 
o lugar que a ela foi dado, ou a seus equivalentes, por obras importantes 
sobre o tema, tais como o icônico Acesso à justiça, de Mauro Cappelletti 
e Brian Garth.

Transitando pelos diversos modelos, do pro bono ao socialista, a 
autora apresenta ao leitor as variadas propostas que atravessam inúmeras 
perspectivas, articulando-as com o papel esperado daquele a quem se 
atribui a tarefa de auxiliar os hipossuficientes ou aqueles que não têm 
condições de acatar integralmente a remuneração de um profissional 
para defender direitos. Nos Capítulos 2 e 3, intitulados Histórico do 
compromisso estatal com o acesso à justiça e A defensoria pública no Brasil, res-
pectivamente, o escrito prefaciado busca sintetizar, mediante utilização 
de farta e variada bibliografia, o percurso da formação das defensorias 
públicas e de seus equivalentes, trazendo dados relevantes que ilustram, 
ademais, a situação desses serviços, também na atualidade, não só no 
Brasil, mas em diversos outros países.

Feitas essas análises de abertura, o livro volta-se para as bases de seu 
marco téorico. No Capítulo 4, apresentam-se as conjecturas nucleares da 
teoria crítica de Ricardo Sanín-Restrepo, afirmando a Professora Camila 
Dantas que, em síntese, para o pesquisador colombiano, “A construção 
de uma crítica real e nada impessoal sobre o significado do estado democrático 
de direito e, especialmente, sobre o sentido da democracia é justamente o que 
impulsionou o pensamento desenvolvido pela Teoría Crítica Constitucional: La 
democracia a la enésima potencia de Ricardo Sanín Restrepo, na busca de atribuir 
à democracia um sentido ontológico. A análise da teoria pressupõe a fixação de 
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um sentido para a democracia, com a demonstração de que há uma democracia 
formal sustentada pelo direito moderno e outra efetiva ocultada por esse mesmo 
direito, evidenciando a necessidade de se fazer uma crítica sobre o seu sentido.”

Após sintetizar, assim, as principais proposições de Ricardo Sanín-
-Restrepo, um crítico severo do constitucionalismo europeu e de 
obras tidas hoje como referenciais sobre a democracia, tais como a de 
Jürgen Habermas, o livro que se prefacia passa a apontar as principais 
fragilidades, da perspectiva do autor colombiano, de uma democracia 
formal, lastreada no constitucionalismo do Velho Mundo, que ainda 
orienta a interpretação jurídica nas sociedades periféricas, em especial 
as da América Latina.

Trazendo talvez a mais importante das críticas do autor sul-ame-
ricano, examina a Professora Camila Dantas um conceito-chave para a 
compreensão das proposições de seu marco teórico: o de encriptação. 
Nas palavras de nossa autora, após passar pelos desdobramentos dessa 
encriptação, “conforme afirmado em linhas pretéritas, as garantias dos direitos 
universais e acessíveis a todos apresentada pelo Direito tem a pretensão real de 
não produzir efeitos concretos, pois ele mesmo os neutraliza (parte encriptada), 
de modo a restringir a decodificação a um grupo pequeno de sujeitos, chamados 
pelo autor colombiano de “especialistas”, que irão decifrá-los. O Direito se sus-
tenta hegemônico amparado pela lista de intérpretes autorizados que mantém 
a intangibilidade do poder.”

Portanto, conforme precisa e detalhada exposição desenvolvida por 
nossa autora, para Sanín-Restrépo, a encriptação surge como estratégia 
para impedir o acesso ao direito, porque se utiliza de mecanismos de 
ocultação de mensagens, cuja decodificação será dada somente aos 
poucos que estiverem habilitados a manejar o código necessário a que 
a mensagem seja compreendida. A encriptação é vista, assim, como 
simulacro, como óbice à implementação de uma democracia radical. 

A partir disso, nos Capítulos 5 e 6, a Professora Camila Cortes 
Rezende Silveira Dantas busca responder à questão fundamental de 
seu trabalho, não trabalhada, frise-se, explícita e detidamente pelo 
marco teórico de que se utiliza, e que pode ser resumida na seguinte 
indagação: a defensoria pública e seus equivalentes, em suas concepções 
tradicionais, colaboram para a manutenção da lógica da encriptação ou, 
ao contrário, tentam subvertê-la, cumprindo, assim, papel relevante na 
implantação de uma democracia efetiva? 

Para responder à indagação, no Capítulo 5, intitulado “A defensoria 
pública sob a perspectiva da encriptação”, nossa autora tenta mostrar como a defen-
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soria, em suas várias concepções, a pretexto de atuação democratizante, de auxílio 
ao desvalido, de dar voz a um povo afônico, acaba radicalizando da encriptação. 

Após traçar um paralelo entre as atribuições do ministério público 
e da defensoria pública, a conclusão da autora é contundente e parece 
ser, simultaneamente, decepcionante: “A Defensoria Pública, sob a ótica 
da teoria crítica constitucional, cumpre, pois, o papel de neutralizar o conflito, 
de modo que para que o vulnerabilizado possa se manifestar deve se adequar 
às regras e procedimentos jurídicos já pré-estabelecidos, passando pelo crivo da 
instituição. Assim, a participação no acesso à justiça torna-se simulada, pois 
impede a revolta/ manifestação do explorado contra esse modelo marginalizante, 
haja vista que o conflito político representa perigo às estruturas do sistema”. 

Essa conclusão leva a autora a formular, inclusive, uma pergunta 
sobre se a saída seria a dissolução da defensoria – à qual, no entanto, dá 
uma resposta enfaticamente negativa, e que defende até as conclusões 
a que chega, onde aduz, no entanto, que “Esta obra teve a pretensão de 
analisar o papel a que se presta a Defensoria Pública inserida no sistema vigente. 
Não obstante o autor examinado não ofertar um quadro possível de participa-
ção libertária da instituição a partir dos marcos constitucionais já existentes, foi 
possível compreender que a instituição atuando segundo as concepções históricas 
e tradicionais acaba por reproduzir a sistemática liberal de exclusão, cuja efetiva 
participação popular nas decisões sociais relevantes torna-se simulada”.

Apesar disso, no Capítulo 6, antes do encerramento do escrito, 
portanto, propõe um Ensaio para um trabalho desenvolvido segundo as 
concepções não tradicionais, onde lista algumas das vitórias obtidas pela 
atuação da defensoria pública, apostando em que ela pode mesmo vir 
a ser emancipatória, e sinaliza, ademais, a possibilidade do aproveita-
mento de conjecturas acerca de uma procedimentalidade jurídica não 
baseada nas concepções e categorias tradicionais do direito processual 
para que se desenvolva uma teoria democrática da defensoria pública.

Eis aí a contribuição do professora Camila Dantas, cujas con-
clusões, ademais, representam um sério convite à pesquisa: ela refuta 
a hipótese de que, em seus modelos atuais, a defensoria pública possa 
colaborar plenamente para o avanço democrático, indicando, a partir 
daí, a necessidade de aprofundamento das pesquisas comprometidas 
com as bases libertárias do direito democrático.

Esperamos, pois, que a professora Camila avance em seus estudos, 
brindando-nos, em breve, com uma tese sobre a defensoria pública no 
Estado democrático de direito que oferte respostas consistentes para as 
perguntas que instilou ao longo de seu inquietante escrito. 
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Por isso tudo é que, mais uma vez, recomendamos a todos os 
interessados no tema a leitura de Defensoria pública e encriptação: a busca 
da democracia e os vulnerabilizados, já que a obra insta-nos a avançar nas 
problematizações necessárias à implementação do projeto constitucional 
democrático brasileiro. 

André Cordeiro Leal
Professor do Mestrado e Bacharelado em  

Direito da Universidade FUMEC 
Professor da Pontifícia Universidade Católica de  

Minas Gerais – PUC Minas
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A p re s e n t a ç ã o

Com muita alegria e orgulho apresento o livro “Defensoria Pública & 
Encriptação: A busca da Democracia e os Vulnerabilizados”, decorrente de versão 
inédita, ampliada e comercial da dissertação da professora e defensora 
pública Camila Cortes Rezende Silveira Dantas apresentada à FUMEC, sob 
a sempre boa orientação do professor dr. André Cordeiro Leal.

A autora é dedicada Defensora Pública estadual em Minas Gerais, 
além de atuar como professora em cursos preparatórios para concurso. 
No cenário acadêmico, é mestre em “Instituições Sociais, Direito e 
Democracia: Esfera Pública, Legitimidade e Controle pela Universidade 
FUMEC”. Possui ainda pós-graduação em Direito Processual pela UNI-
SUL e graduação pela PUC/MG. Camila Dantas também acumulou 
experiências em outras atuações profissionais, atuando anteriormente 
como conselheira fiscal da Fundação Fechada de Previdência Com-
plementar de Minas Gerais (2016-2020) e como Delegada de Polícia 
no Estado de Minas Gerais (2009-2012).

A obra aqui apresentada se dedica à análise crítica e propositiva 
sobre a assistência jurídica brasileira como instrumento da democra-
cia e participação jurídico-política dos vulnerabilizados. No primeiro 
capítulo, a autora se dedicou à exposição dos modelos de assistência 
jurídica (pro-bono, judicare, salaried staff model, híbrido e modelo so-
cialista). O segundo capítulo, por sua vez, volta-se à análise histórica do 
compromisso estatal com o acesso à justiça, tratando de temas como 
“ondas renovatórias de acesso à Justiça” e o surgimento da assistência 
jurídica gratuita no Brasil em diversas fases históricas até a atualidade 
sob a égide da Constituição Brasileira de 1988. O terceiro capítulo se 
dedica à Defensoria Pública brasileira, seu modelo, seu vínculo com a 
assistência jurídica constitucional (art. 5º, LXXIV), sua conexão com os 
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vulnerabilizados, retrato institucional, contornos de atuação e obstáculos 
enfrentados. A partir do quarto capítulo, a obra de Camila se volta à teoria 
crítica institucional, detalhando-a para, ao final, relacionar os conflitos 
políticos e a democracia efetiva, expondo a democracia encriptada e a 
desencriptação do poder. A partir deste ponto, no quinto capítulo, surge 
a genialidade da obra que se tem em mãos: realizar um estudo crítico 
da Defensoria Pública sob a perspectiva da (des)encriptação, o que 
impactará diretamente no sexto capítulo sobre serviços legais modernos 
ou inovadores a partir de concepções não tradicionais, representando 
também parte importante da contribuição de Camila Dantas às pesquisas 
sobre assistência jurídica e Defensoria Pública.

Assim, Camila Dantas presenteia a comunidade jurídica com obra 
que passará a ser referência obrigatória na bibliografia de análise crítica 
sobre o “Estado Defensor” brasileiro. A pesquisa de Camila Dantas é 
profunda, penetrante e crítica pois – para além de outras qualidades 
–, expõe o grave risco de a Defensoria Pública ser mera instituição 
de “pseudolegitimação” da atuação de outras instituições silenciadora 
dos vulnerabilizados para, a partir de então, propor saídas efetivamente 
democratizantes do atuar defensorial em prol dos mais vulneráveis.

Em suma, esta obra aqui apresentada, é uma exortação ao progresso 
científico nos debates sobre o modelo público de assistência jurídica 
brasileira – a Defensoria Pública -, com a finalidade de que referida 
função essencial à Justiça (e, claro, seus correlatos instrumentos de 
assistência jurídica integral como a representação postulatória, a cura-
doria especial, a legitimidade coletiva e suas intervenções tais como 
o atuar Custos Vulnerabilis) não sirva de mero embuste à formalização 
“legalizada” da “crucificação” de vulneráveis, mais sim à emancipação 
e progresso jurídico dos grupos necessitados.

Enfim, mil parabéns à autora e à editora D’Plácido pela reflexiva, 
revolucionária e inspiradora publicação.

Manaus/Amazonas, 15 de novembro de 2020.

Maurilio Casas Maia
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I n t ro d u ç ã o

As exposições contidas neste trabalho têm como pano de fundo o 
incômodo gerado pela ausência de compromisso estatal com o forta-
lecimento da Defensoria Pública e a falta de uma teorização avançada 
da própria instituição a partir do projeto constitucional brasileiro. 

No cenário nacional, desde a sua gênese, a instituição vivencia 
permanente situação de precariedade estrutural, cumprindo apenas 
parcialmente os objetivos constitucionalmente previstos, em que pese o 
atual robusto arcabouço normativo pertinente. Instituição criada para a 
concreção da democracia no Brasil, na medida em que amplia a parti-
cipação social dos marginalizados, contraponto do Ministério Público, 
não consegue alcançar com plenitude o seu desiderato. As promessas 
entabuladas na Constituição e nas diversas legislações respectivas não se 
consubstanciam e o que se observa é uma instituição jurídica “pobre” 
criada para cuidar dos pobres.

Como se verá ao longo do trabalho, a quantidade de defensores 
públicos é extremamente menor que a de promotores de justiça e de 
magistrados. O orçamento destinado à Defensoria Pública em certos 
estados chega a ser quatro vezes menor que o do Ministério Público 
e menor ainda que dos magistrados. Não se encontra instalada nem 
em metade das localidades que deveria estar, não obstante a Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014 (BRASIL, 2014), tenha estabelecido o 
prazo de 8 (oito) anos para a sua implementação em todas as comarcas e 
jurisdições do país. Faltam menos de dois anos para o advento do termo 
final e o que se verifica é que essa implementação está muito distante 
de ser alcançada, o que, talvez, leva a acreditar que isso não ocorrerá. 

Do mesmo modo, nas localidades em que a Defensoria Pública 
encontra-se instalada e atuante, em regra, não o faz de maneira inte-
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gral, quer dizer, não abarca todas as áreas jurídicas possíveis de atuação, 
dada a ausência de pessoal ou estruturação e/ou aparelhamento. Muito 
diferente do que ocorre com as instituições que compõem com ela o 
sistema de justiça, sobretudo quem acusa e quem julga, que possuem 
orçamento destinado em lei, com valor desproporcionalmente maior, 
desequilibrando o sistema acusatório, o que por consequência fortalece, 
em certa medida, a desigualdade social.

Após mais de trinta anos da promulgação da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil, não houve, desde a disposição inicial (ou 
mesmo antes, na constituinte 1986-1987), sério e real compromisso 
com o objetivo de implementação efetiva de mecanismo jurídico capaz 
de contrapor a exclusão social e a marginalização. 

O quadro calamitoso experimentado pela Defensoria Pública 
é aceito passivamente, sobretudo pelo público que dela tem acesso e 
utiliza de seus serviços, em razão da persistente justificativa de escassez 
de recursos estatais para o seu fomento. Assim, a instituição criada cons-
titucionalmente para a redução da desigualdade social não consegue 
alcançar seu objetivo de maneira satisfatória. A par do grande arcabouço 
formal legislativo, o que se vê na prática é uma entidade desestruturada, 
desde a sua gênese. 

Portanto, como problema de pesquisa, indaga-se: existe um alinha-
mento entre o papel da Defensoria Pública projetada constitucional-
mente e aquele que efetivamente se desenvolve como desdobramento 
das concepções que informam historicamente a definição do papel 
tradicional da Defensoria Pública? Em outras palavras, qual seria o papel 
desempenhado pela Defensoria Pública no Brasil - aquele estabelecido 
expressamente no texto da Constituição de 1988 (BRASIL, 2019) ou 
um encriptado, ocultado nas entrelinhas normativas?

Diante desse problema, o presente trabalho tem como objetivo 
geral realizar um estudo crítico sobre a função desempenhada pela 
Defensoria Pública dentro do sistema jurídico brasileiro, com um 
olhar que vai para além dos dogmas jurídicos instituídos, longe dos 
obscurantismos do Direito. 

Constituída como instituição permanente, essencial à função juris-
dicional do Estado e contraponto necessário do Ministério Público, na 
medida em que este serve à proteção da normativa sistemática pré-es-
tabelecida (como fiscal da lei - custos legis ou da ordem jurídica - custos 
iuris com viés eminentemente punitivista), à Defensoria incumbe-lhe 
a defesa do vulnerabilizado, como expressão e instrumento do regime 
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democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição1 
(art. 134) (BRASIL, 2019).

Em um sistema liberal capitalista, em que o poder econômico 
rege todas as situações relacionais, verifica-se que a democratização da 
participação popular, que ao cabo viabiliza a redução da desigualdade 
social, de modo a proporcionar o acesso à justiça social a todos, sem 
discriminação (art. 3º-A da Lei Complementar 80/1994) (BRASIL, 
2012), está longe de se realizar. 

Em vista da distância entre o que o ordenamento jurídico prescreve 
e o que efetivamente acontece, considera-se, como hipótese de pesquisa, 
que a Defensoria Pública não se presta a atender plenamente ao projeto 
constitucional de 1988, haja vista que em certa medida reproduz um 
sistema exploratório em andamento, que exclui a participação popular. 
Conhecer esse papel talvez se mostre essencial para a compreensão dos 
motivos pelos quais a instituição, mesmo diante da estrutura normativa 
constitucional e infraconstitucional, não consegue se estabelecer con-
cretamente no sistema jurídico brasileiro, muito menos alcançar seus 
objetivos de forma plena.

A pesquisa é de cunho bibliográfico e jurisprudencial e se pauta em 
textos teórico-científicos (livros, artigos, dissertações e teses jurídicas) e 
jurisprudência sobre o assunto. No tocante a metodologia, utilizou-se 
predominantemente do raciocínio dedutivo e, por fim, como proce-
dimento técnico, a análise temática, teórica e interpretativa. A fonte 
principal de consulta consiste na legislação brasileira relacionada direta 
ou indiretamente com a Defensoria Pública, além das obras de autores 
da área do Direito, Filosofia, Sociologia e afins, e julgados de tribunais, 
que serão objeto de profunda análise e estudo.

Para essa análise, com o fim de ampliar a compreensão sobre a 
temática, inicia-se apresentando os sistemas de estruturação dos serviços 
de assistência jurídica gratuita. Analisam-se os modelos atuais existentes 
no universo assistencial jurídico nos Estados contemporâneos, sendo 

1 Por outro lado, a Defensoria Pública é vinculada às (I) necessidades humanas – já 
que, não sem motivo, a Constituição conecta os membros da instituição aos neces-
sitados -, (II) aos direitos humanos (III) e bem como a ser expressão e instrumento 
do regime democrático. (CASAS MAIA, 2019, p. 252)
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relacionados os cinco principais modelos jurídico-assistenciais presentes 
no mundo: (i) modelo pro bono; (ii) modelo judicare; (iii) salaried staff model; 
(iv) sistema híbrido; e (v) modelo socialista.

No segundo capítulo são apresentados os antecedentes histó-
ricos da assistência jurídica e justiça gratuita no mundo e no Brasil, 
perpassando pelas ondas renovatórias dos autores Cappelletti e Garth 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988), com a finalidade de examinar os 
fundamentos que sedimentaram a criação do modelo de assistência 
jurídica prestada no Brasil. 

O que se verá é que, desde sua gênese, na constituinte de 1986-
1987, a Defensoria Pública sofreu forte resistência para a sua criação, 
tendo se dado em meio hostil, com inúmeras contrariedades, lobbies e 
corporativismos. Como resultado dessa oposição e resistência, o texto 
constitucional promulgado se mostrou muito aquém do projeto inicial, 
não contemplando a criação imediata da Defensoria Pública pelos 
estados, Distrito Federal e União, nem oferecendo similar hierarquia 
e importância em relação a seu contraponto, Ministério Público, que, 
por sua vez, se fez fortificado com todas as prerrogativas, autonomias 
e princípios almejados. A consolidação do Estado-defensor foi poster-
gada, transportando essa luta para uma batalha que é travada até os dias 
atuais, da qual continua sofrendo resistência de vários atores políticos 
e jurídicos para sua estruturação e ampliação.

No Capítulo 3 dedica-se à análise da Defensoria Pública dentro 
do ordenamento jurídico brasileiro, como modelo jurídico assistencial 
adotado na Constituição, o salaried staff. Apresenta-se sua estrutura 
normativa, funções, garantias, prerrogativas e o atual retrato. A para-
doxal situação estabelecida entre as conquistas normativas, o precário 
estado experimentado e o papel desempenhado pela instituição, são 
alguns desafios que a quadra atual apresenta para serem enfrentados, o 
que fomenta a necessidade de se desenvolver um estudo crítico desta 
situação para talvez compreender os motivos pelos quais se mantém a 
instituição da forma que se encontra. 

Para tanto, analisa-se o pensamento desenvolvido na obra Teoría 
Crítica Constitucional: La democracia a la enésima potencia, desenvolvida pelo 
colombiano Ricardo Sanín Restrepo, referencial teórico do presente 
trabalho, escolhido muito em razão das similares crises dos quadros atuais 
das democracias na América Latina. À luz da mencionada teoria, no 
quarto capítulo, desenvolve-se a compreensão de que o Estado fundado 
em um projeto hegemônico normativo, cujas diferenças e diversidades 
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são denegadas, utiliza o Direito como principal instrumento exclu-
dente para calar, domar e docilizar o poder constituinte, simulando a 
democracia. Com uma linguagem própria, codificada e inacessível para 
a maioria das pessoas, o Direito pré-elege intérpretes abalizados que 
falarão a voz do Estado, mantendo a intangibilidade do poder, levando 
a um processo antidemocrático de dominação e exclusão. 

O referido marco teórico convida à reflexão das instituições jurí-
dicas constituídas no texto constitucional. Como um desdobramento 
não explícito do autor, na medida que este não examina a Defensoria 
Pública em sua teoria, é que se examinará a instituição. Nesse ponto, 
vale esclarecer que, o presente trabalho se propõe e restringe à análise 
específica da Defensoria Pública, o que não quer dizer que as outras 
instituições jurídicas, como a Magistratura e Ministério Público, não 
estejam encriptadas. 

Dessa forma, após os aprofundamentos pertinentes, sob a perspec-
tiva do autor ora estudado, verificar-se-á que não obstante a Defensoria 
Pública tenha sido criada como expressão e instrumento do regime 
democrático e com o objetivo especial de redução das desigualdades, 
ela se desvela mais uma engrenagem em favor do sistema liberal capi-
talista, tendo o Direito como seu principal canal de neutralização do 
conflito social e legitimação deste sistema. 

A partir dessas premissas conceituais, analisar-se-á no Capítulo 5 
a instituição sob a perspectiva de Restrepo, com a pretensão de com-
preender o papel desempenhado no sistema vigente brasileiro. Dentro 
deste parâmetro, o que se quer verificar é se ela é mais uma instituição 
responsável pela sedimentação da ideia de incapacidade do povo e en-
criptação de poder, na medida em que fortalece o poder dos agentes 
considerados abalizados pelo Direito, neutralizando o conflito, essência 
da democracia, eis que se constatará a encriptação institucional.

Em seguida, após demonstrar as virtudes da instituição que legi-
tima sua atuação no corpo social, através da participação popular, no 
Capítulo 6 pretende-se apresentar possíveis alternativas ensejadoras de 
formatação, visando a sua modelagem e legitimidade social, para tentar 
desencriptá-la. Busca-se, ainda, demonstrar que a Defensoria somente 
conseguirá transpor as amarras de sua condição inicial e tradicional de 
instituição estatal encriptada, caso passe a alicerçar sua atuação, segundo 
a concepção não tradicional, junto ao corpo social em processos de res-
gate/exploração dos potenciais emancipatórios da classe marginalizada, 
capazes de gerar dignidade humana em sentido material.
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Por fim, urge esclarecer que o presente trabalho não tem a intenção 
de propor a extinção do sistema liberal, nem das instituições jurídicas, 
muito menos da Defensoria Pública, até porque são essenciais ao forta-
lecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Longe disso, a 
mudança que a autora pretende no estudo envolve um aprofundamento 
crítico acerca do papel desempenhado pela Defensoria Pública, sob o 
prisma do marco teórico supramencionado, para compreender que atu-
ando em condições materiais de igualdade de escuta, fala e conclusões, 
na busca da edificação não de um “novo mundo”, mas de um “outro 
mundo”, em que os interesses de toda a sociedade sejam observados, 
a instituição verdadeiramente atuará como instrumento do regime 
democrático, alcançando seus objetivos institucionais entabulados na 
proposta constitucional.



Analisa-se o papel 
desempenhado pela Defensoria
Pública no Estado Democrático
de Direito. Sob a perspectiva da

Teoria Crítica Constitucional, cuja
democracia representa um simulacro,

que aniquila o pluralismo, por meio
da universalização de interesses,
conclui-se que a Defensoria está
encriptada quando reproduz os

moldes jurídicos predeterminantes
da marginalização.

O estudo arrisca a conceber frentes
que favoreçam o êxito na atuação

contrassistêmica, mais consentâneas
ao significado de “expressão e

instrumento do regime democrático”.
Torna-se crível pensar na

possibilidade de inoperar as máquinas
que inviabilizam o acesso à justiça

social, de modo a proporcionar o seu
direito aos vulneráveis.
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Essa obra passará a ser referência obrigatória na 
bibliografia de análise crítica sobre o “Estado Defensor” 

brasileiro. A pesquisa de Camila Dantas é profunda, 
penetrante e crítica pois – para além de outras 

qualidades –, expõe o grave risco de a Defensoria 
Pública ser mera instituição de “pseudolegitimação” 
da atuação de outras instituições silenciadora dos 

vulnerabilizados para, a partir de então, propor saídas 
efetivamente democratizantes do atuar defensorial (...) 

É uma exortação ao progresso científico nos debates 
sobre o modelo público de assistência jurídica brasileira 

– a Defensoria Pública -, com a finalidade de que
referida função essencial à Justiça (e seus correlatos 
instrumentos de assistência jurídica integral (...)) não 
sirva de mero embuste à formalização “legalizada” da 

“crucificação” de vulneráveis, mais sim à emancipação 
e progresso jurídico dos grupos necessitados.”
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