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RESUMO 
 
 
 

 

Esta pesquisa analisa como as formas de reconhecimento de prerrogativas profissionais são 

mobilizadas pelos advogados a partir de um conflito entre um grupo de advogados e uma 

juíza em uma comarca no interior de Minas Gerais. Descreve como esse conflito produziu 

uma divisão dos advogados em dois grupos, um aliado à juíza e outro reconhecido por sua 
“coragem”, ao produzir demandas contra a juíza. O trabalho discute, então, como as 

prerrogativas são mobilizadas e compreendidas pela advocacia local e qual o sentido de 

“coragem”. São discussões que permitem refletir sobre as práticas de trabalho no “mundo 

do direito” e os significados do profissionalismo para a profissão de advogado no interior. 
Dimensões que envolvem, também, a análise da cultura jurídica brasileira e das hierarquias 

profissionais do campo do direito. Para isso, realizei pesquisa empírica qualitativa a partir 

de observação participante e conversas informais com os advogados da comarca, além da 
análise de documentos variados, como matérias de jornais e denúncias administrativas. 

 

Palavras-chave: Advocacia; prerrogativas profissionais; conflito. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

 

This research analizes how kinds of professional prerogatives acknowledgements are mobilized 

by attorneys from a conflict between a set of lawyers and a judge in a district in the interior of 

Minas Gerais. It describes as this conflict produced a split of the lawyers in two groups, one 

allied to the judge and other one recognized by its "courage", due to the complaint requests 

against the judge. The work discuss, then, how the prerogatives are mobilized and understood 

by local attorneys and what is the meaning of "courage". They are debates that allow us to 

reflect about work practices in the "law world" and the meanings of professionalism for the 

profession of lawyer in the local context. Dimensions that involve, also, the analysis of the 

Brazilian legal culture and of the professional hierarchies in the field of law. In order to achieve 

that, it was realized an empirical qualitative research through participative observation and 

informal conversations with local lawyers. In addition, multiple documents - such as newspaper, 

articles and administrative complaints – were incorporated in  
the analysis. 

 

Keywords: Advocacy; professional prerogatives; conflict. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

 

As profissões são objeto de reflexão dos cientistas sociais desde o final do século 

XIX. Elas foram abordadas, dentre diversas razões e objetivos, por autores como Durkheim, 

Weber, Spencer e Saint-Simon (apud RODRIGUES, 2002). Maria de Lurdes Rodrigues 

(2002) explica que esses autores, apesar das distintas abordagens teóricas, têm em comum o 

fato de terem atribuído um valor positivo às profissões, considerando-as como 

manifestações de desenvolvimento e modernidade e tratando-as como formas mais 

evoluídas de organização social. 
 

Tais estudos, embora não se concentrem propriamente no fenômeno das profissões e 

mesmo que apresentem certas limitações forneceram importantes contribuições à análise do 

fenômeno das profissões aos pensadores da segunda metade do século XX. É a partir desse 

momento, nos Estados Unidos da América, que as profissões serão abordadas como objeto 

de estudo sistemático pela sociologia, em um processo interno de especialização científica 

que resultou na delimitação de um campo de estudos autônomo dentro dessa ciência, com 

autores, objetos de pesquisa e teorias próprias, denominado de “sociologia das profissões”. 
 

No Brasil, os primeiros estudos sobre profissão foram publicados entre as décadas de 

1960 e 1970, Maria Ligia Barbosa (2003) destaca a produção de trabalhos sobre os médicos 

e sobre os engenheiros. A partir da década de 1990, por sua vez, há uma grande diversidade 

institucional de produção na área da sociologia das profissões no Brasil, o que acarreta a 

criação de grupos temáticos próprios para a disciplina na ANPOCS (Associação Nacional 

de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais) e nos encontros da Sociedade Brasileira 

de Sociologia (SBS). André Filipe Pereira Reid dos Santos (2008) ressalta que, num 

primeiro momento, os estudos se concentraram nas profissões clássicas, engenharia, direito 

e medicina, mas que esse campo de estudo tem se expandido cada vez mais no Brasil, 

possibilitando a emergência de pesquisas sobre as mais diversas profissões, entre elas, 

agronomia, arquitetura, enfermagem, prostituição, astrologia, dentre outras. 
 

No tocante às profissões jurídicas, seus estudos pioneiros também são oriundos dos 

Estados Unidos, mas da segunda metade do século XIX, momento em que datam os 

primeiros trabalhos. Até meados do século XX as pesquisas abordaram basicamente as 

éticas profissionais, a qualidade do ensino jurídico e a consolidação das profissões jurídicas 

no mercado de trabalho como um campo economicamente próspero (PEREIRA REID DOS 
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SANTOS, 2008). Esses estudos se desenvolveram a partir de uma abordagem histórica das 

profissões e foram produzidos por juristas interessados em ciências sociais. 
 

Após a II Guerra Mundial as pesquisas sobre as profissões jurídicas se tornaram raras 

e o tema só retornou a produzir trabalhos relevantes nas décadas de 1960 e 1970. No Brasil 

desde a década de 1980 os cientistas sociais produzem materiais sobre a temática, 

destacando-se no campo brasileiro os trabalhos de Maria da Glória Bonelli que analisa as 

profissões jurídicas a partir da produção teórica específica da sociologia das profissões, 

principalmente, a teoria freidsoniana (PEREIRA REID DOS SANTOS, 2008). Um balanço 

recente produzido a partir dos trabalhos apresentados na SBS no período entre 2003 e 2017 

mostra que as profissões jurídicas constituem o grupo ocupacional mais estudado, com 

14,4% do total dos trabalhos apresentados (BONELLI, HORTA NUNES, MICK, 2017). 
 

Tais estudos, muitas vezes, ocupam lugar de trânsito entre o campo da sociologia do 

direito e o campo da sociologia das profissões pelas próprias características do objeto de 

estudo. Uma vez que analisar como as profissões se organizam é, também, em grande 

medida, compreender e problematizar como se constroem as identidades profissionais. 
 

Entender como advogados, juízes, promotores de justiça, defensores públicos e as 

demais profissões jurídicas organizam socialmente seus trabalhos e quais os sentidos de 

suas identidades profissionais auxilia na compreensão de como os operadores do direito 

organizam suas práticas. Dessa forma, analisar como os profissionais do direito exercem seu 

trabalho e sob quais condições o fazem, quais constrangimentos vivenciam em suas práticas 

profissionais, ou a feminização das carreiras, entre outros exemplos, implica, em certa 

medida, em problematizar e compreender a cultura jurídica local. 
 

Diante disso, este trabalho aborda o tema das interações profissionais no “mundo do 

direito”, a partir de três dimensões de análise, o conflito, o profissionalismo e o poder. O 

objetivo é compreender como os advogados de uma comarca de pequeno porte, no interior 

de Minas Gerais, significam e mobilizam práticas profissionais no decorrer de processos 

intensos de interação, caracterizados tanto por interações competitivas quanto harmônicas. 
 

Entender como a advocacia se organiza enquanto profissão, quais as hierarquias e os 

sentidos que os atores atribuem à suas práticas, é uma proposta de estudo que contribui para a 

compreensão de uma das dimensões de como nossa sociedade administra institucionalmente os 

conflitos no espaço público. Os advogados atuam, no sistema de justiça, no sentido de proteger a 

parcela dos interesses privados das relações sociais, os clientes. Nessa medida, exercem também 

uma forma de controle sobre as profissões ligadas ao Estado. 
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Trata-se, então, de uma análise de conflitos profissionais que ocorreram num 

contexto específico. Divido a questão em dois aspectos. O primeiro relaciona-se a um 

conflito interprofissional, pois envolve duas diferentes profissões do “mundo do direito”, os 

advogados e a magistratura. O segundo aspecto refere-se a um desdobramento do conflito 

inicial, que reconheci como sendo um conflito intraprofissional por ter envolvido, em certa 

medida, apenas a advocacia local. 
 

Diante disso, a principal questão que orientou o trabalho foi analisar como os 

advogados da comarca atribuíram sentidos ao conflito em curso com a juíza e quais 

significados o conflito comportou. Esta dissertação pretende, portanto, analisar e 

compreender as dimensões do conflito, os sentidos que os atores atribuíram a ele e como se 

mobilizaram a partir desses sentidos. Em relação às estratégias de mobilização, o objetivo é 

analisar e compreender como os advogados estabeleceram relações de amizade e inimizade 

e como negociaram todo o tempo durante esse processo. 
 

A partir disso, uma série de questões surgiu. Do que se tratava o conflito? Quais 

eram os envolvidos? Como os advogados se mobilizaram durante “a briga com a juíza”? 

Quais estratégias foram utilizadas por esses profissionais? Essas perguntas orientaram 

minha abordagem para a compreensão das disputas na comarca. 
 

Percebi que havia uma divisão de posicionamento entre os próprios advogados, um 

novo conflito ocasionado em decorrência da “briga com a juíza”. Isso porque, surgiu a esses 

profissionais à questão de se posicionar ou não e de como se posicionar diante do conflito 

inicial. 
 

O grupo que decidiu se manifestar contra o que chamavam de as “arbitrariedades” 

cometidas pela juíza passou a se reconhecer como “advogados corajosos” que, diferente dos 

demais profissionais da advocacia local, não teriam se “acovardado” diante da juíza. 

Acompanhei este grupo durante a pesquisa, o que me instigou outras questões: quem eram 

os “advogados corajosos”? Como a “briga com a juíza” produziu reflexos sobre a profissão 

dos advogados? Como a profissão de advogado se (re)organizou na cidade durante o 

conflito? O que significa “profissão”? O que seria a “coragem”? Qual o seu papel para os 

advogados locais? 
 

É por meio dessa problemática e com o objetivo de responder a esses questionamentos 

que realizei uma observação participante. Fiquei na comarca durante alguns meses, em contato 

direto e constante com meus interlocutores de pesquisa. Assim, explico quais os referenciais 

teórico-metodológicos orientaram minhas escolhas e como a pesquisa foi realizada. Neste 

primeiro capítulo, forneço ao leitor explicações sobre o porquê de ter 
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escolhido estudar esse conflito, sobre o lugar em que realizei a pesquisa, sobre meus 

obstáculos quando em campo e sobre minhas relações com os interlocutores. 
 

Considero esses elementos essenciais para a compreensão dos dados que serão 

descritos posteriormente. Entender como se organiza o sistema de justiça na comarca 

pesquisada, como me posicionei em campo, como entrei em contato com os interlocutores, 

são questões que acredito serem fundamentais para compreender como a pesquisa foi feita. 

É aqui, ainda, que relato como entendi que este trabalho se tratava de uma pesquisa sobre 

prerrogativas profissionais, a partir da perspectiva de como meus interlocutores significaram 

suas práticas profissionais e suas experiências no conflito com a juíza. 
 

No segundo capítulo, descrevo a pesquisa empírica. Explico como os advogados 

atribuíram sentidos profissionais ao conflito com a juíza e como a advocacia local articulou 

estratégias de ação para mobilizar atenção para o conflito na defesa das prerrogativas 

profissionais. 
 

O terceiro capítulo tem como objetivo analisar e refletir sobre essas práticas locais a 

partir da sociologia das profissões. Assim, discuto os sentidos que o profissionalismo 

adquire para a advocacia, refletindo sobre as práticas de trabalho no “mundo do direito”, 

bem como sobre as relações de competição intra e interprofissionais que observei na 

comarca de Monte Carmelo. Busco pensar, ainda, sobre como a sociologia das profissões 

compreende a questão das prerrogativas profissionais e de como se desenvolve a profissão 

de advogado no Brasil. É uma tentativa de dialogar o material produzido a partir do trabalho 

de campo com um referencial teórico sobre as profissões. 
 

No quarto capítulo, procuro compreender a representação profissional que os 

próprios advogados atribuíram à mobilização por prerrogativas, ao identificarem-na como 

um ato de “coragem” de um grupo profissional. Para entender isso, sugiro que as 

interpretações oferecidas pela produção teórica em sociologia das profissões dialoguem com 

as referências teóricas que analisam a tradição e a cultura jurídica brasileira. O objetivo é 

analisar o porquê dos advogados da comarca pesquisada terem mobilizado como categoria 

de identificação positiva a “coragem”. Dessa forma, utilizo como material de análise as 

pesquisas produzidas pelas ciências sociais acerca de como o judiciário se organiza e de 

como administra os conflitos em nossa sociedade. 
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1. OS DESAFIOS DA PESQUISA INTERDISCIPLINAR 
 
 
 

1. 1 Minha carreira: a escolha do tema de pesquisa 
 
 

 

Nesta seção, contextualizarei os aspectos da minha carreira para explicitar as 

condições que me permitiram escolher as estratégias metodológicas para esta pesquisa. 
 

Cursei Ciências Sociais e Direito ao mesmo tempo e na mesma instituição, porém 

não havia qualquer relação entre os departamentos desses cursos. Talvez por certa 

ingenuidade, meu interesse em buscar alguma aproximação interdisciplinar apenas surgiu 

quando preparava a monografia. O texto foi classificado pela banca de avaliação formada 

por professores do curso de Ciências Sociais como “metade anti-normativo” e “metade 

normativo”, ao que declararam que eu teria “um pé em cada canoa”. Durante a defesa, um 

dos professores indicou as pesquisas produzidas na Universidade Federal Fluminense e me 

sugeriu o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD). 
 

Ao ingressar no PPGSD, passei a frequentar as reuniões do Núcleo de Pesquisa em 

Sociologia do Direito (NSD) conduzidas sob a orientação do professor Pedro Heitor Barros 

Geraldo. O grupo reúne pesquisadores que tomam o direito como seu objeto de estudo, 

produzindo trabalhos sobre o direito, e não, propriamente de direito (GERALDO; 

FONTAINHA, 2015, p.11). Essa diferença é essencial na medida em que pesquisas 

oriundas do direito se caracterizam por um caráter normativo. Ou seja, orientam-se para o 

dever-ser sem problematizar práticas e rituais que possível ou provavelmente os contrarie. 
 

Apresenta-se uma solução juridicamente técnica para determinado problema no 

plano da argumentação sem verificar-se a consequência ou o desenvolvimento empírico 

daquela formulação. Critica-se, por exemplo, a lentidão do processo e sugerem-se alterações 

legislativas dos prazos processuais, sem que haja a produção de pesquisas empíricas sobre o 

trabalho nas secretarias dos fóruns ou sobre como a mudança desses prazos produz ou não 

alterações no tempo do trabalho. Roberto Kant de Lima e Bárbara Gomes Lupetti Baptista 

(2010) afirmam que a produção teórica do Direito ainda se sustenta essencialmente em 

adesões ao conhecimento instituído por escolhas arbitrárias e opiniões, ao invés de lastrear-

se em dados, o que torna os discursos produzidos pela dogmática, por vezes, esvaziados de 

correspondência empírica. 
 

Partimos, no grupo de pesquisa, de perspectiva diferente, que propõe estudar o direito a 

partir das práticas sociais. Compreender o direito enquanto um sistema de práticas significa 
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analisá-lo pela forma como ele se desenvolve empiricamente, a partir das relações sociais 

que seus operadores, os jurisdicionados e as instituições judiciárias produzem com os textos 

normativos e entre si. Trata-se de entender que o direito se produz e se reproduz nessas 

relações. 
 

Não estudo o direito pelo que ele deveria ser, mas como ele se apresenta na minha 

experiência, pelos diversos sentidos adquiridos conforme os contextos e negociações de 

seus usos durante a administração de conflitos. Nosso objetivo, enquanto grupo de pesquisa 

é dialogar com as abordagens interdisciplinares entre ciências sociais e direito. Interessamo-

nos, então, em praticar um exercício interdisciplinar de se “pensar com”, de problematizar e 

de refletir sobre o direito a partir de leituras e apropriações teóricas que incluem e 

extrapolam as produções acadêmicas do próprio campo jurídico. 
 

Isso permite que questões, até então, alheias à teoria do direito sejam abordadas e 

compreendidas como objetos de estudo que auxiliam na compreensão do campo jurídico. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade atua no sentido de tornar inteligível a normatividade do 

direito e as condições sociais em que ela se apresenta. Logo, consideramos o direito 

enquanto objeto de estudo e não somente, como constitutivo de nossa orientação teórica. 
 

Ao considerar o direito em sua dimensão prática, o compreendemos enquanto fenômeno 

que pode ser descrito e analisado, premissas que transformam em exigência lógica a pesquisa 

empírica. Pedro Heitor Barros Geraldo e Fernando Fontainha (2015), nesse sentido destacam 

que “(...) para se entender o direito de uma sociedade, devemos observar como ele se produz nas 

relações sociais e nos contextos institucionais, e não ler o que os livros dizem o que ele é 

(GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 11)”. Reside nesse fato a crítica de Kant de Lima e 

Lupetti Batista (2010) de que a leitura aos manuais de direito não permite compreender a lógica 

do sistema judiciário brasileiro e, nem mesmo, construir uma percepção adequada do campo 

jurídico. Nesse sentido, os autores argumentam que 

 

(...) é somente a partir da conjugação dos diversos tipos de saberes produzidos no 

campo do Direito (teóricos e empíricos) que se poderá tentar entendê-lo melhor e, 

com isso, aprimorar os seus mecanismos. (...)  
Ao contrário da construção dogmática do Direito, o estudo das práticas judiciárias, 

realizado a partir de pesquisas etnográficas de caráter antropológico, permite uma 

interlocução com o campo empírico que incorpora à produção do saber jurídico os 

significados que os operadores do campo atribuem à Lei e às normas, possibilitando 

uma percepção, não apenas mais completa, como também mais democrática, dos 

fenômenos e institutos jurídicos. (LUPETTI e KANT DE LIMA, 2010, p.6) 

 

Para Kant e Lupetti (2010), o método antropológico do trabalho de campo pode ser 

utilizado como uma importante via de contribuição a uma análise que apresenta outra 
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perspectiva do direito, que não aquela restrita ao seu próprio universo dogmático, ao 

identificar e analisar os domínios das representações e práticas jurídicas e desnaturalizar 

seus discursos e saberes, entendendo-os como resultantes de processos culturais, políticos e 

econômicos. Essa articulação com o trabalho etnográfico extrapola os limites judiciários 

para abranger a problematização e análise dos conflitos sociais, a fim de saber quais 

significados comportam, o que representam no convívio social, como os sujeitos percebem 

e vivenciam seus direitos e deveres, orientando-os para a resolução ou não desses conflitos. 

Com isso, apresentam-se novos temas e problemas que são marginalizados ao debate 

acadêmico jurídico. 
 

Dessa forma, em nossas reuniões semanais do NSD discutimos variados temas, desde 

questões administrativas inerentes à vida acadêmica aos estudos e trabalhos desenvolvidos 

por cada um dos colegas. Foi num desses encontros que, motivada por uma disciplina sobre 

a atuação política dos juristas, relatei aos colegas um conflito que estava acontecendo em 

minha cidade natal, entre os advogados e uma juíza. O grupo sugeriu então, que pesquisasse 

sobre este conflito, tendo em vista que eu possuía muitas informações sobre o que estava 

acontecendo e meu acesso ao campo poderia ser facilitado pela familiaridade com o lugar e 

com os interlocutores. 
 

Antes disso, eu não pensava em abordar este conflito como um objeto de estudo. Eu 

acompanhava os acontecimentos locais constantemente e com certa proximidade. Havia 

algo ali que me instigava e me remetia às discussões e reflexões proporcionadas pelas 

reuniões do grupo de pesquisa e pelas disciplinas cursadas no mestrado. Diante disso, com o 

incentivo do orientador e dos colegas do grupo, decidi por tomar o conflito como objeto de 

reflexão da minha dissertação do mestrado. 
 

Iniciei a observação pelas reuniões na “Casa dos Advogados”, a sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) de Monte Carmelo, mas como eram esparsas, achei que seria 

interessante aumentar meu contato com minha principal interlocutora em seu escritório, 

onde passei dois meses. Ia de segunda-feira à sexta-feira, de 13h horas às 18h horas. 
 

Observei, muitas vezes, o atendimento de alguns clientes, com exceção daqueles que 

pediam privacidade. Às vezes me sentava na recepção junto com a secretária, outras vezes 

ficava na sala de reuniões. Mesmo quando deixei de ir ao escritório regularmente, ainda 

prossegui observando as disputas e conflitos envolvendo os sujeitos pesquisados e continuei 

acompanhando a tramitação administrativa e judicial das denúncias e as mobilizações na 

busca por aliados durante esse processo. 



17 
 
 

 

Também estive presente em reuniões e festas organizadas pelos advogados, mantendo os 

registros escritos no diário de campo. Além do diálogo constante com minha interlocutora-

chave. A pesquisa de campo envolveu, ainda, a consulta a reportagens veiculadas pela mídia 

regional e documentos produzidos pelos atores envolvidos no conflito, como por exemplo, 

reclamações formalizadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), boletins de ocorrência, ações penais, entre outros. 
 

A disputa interprofissional acirrada entre os advogados e a juíza envolveu denúncias 

administrativas e penais de ambos os lados. Apesar disso, este trabalho não teve como 

objetivo, nem se constituiu enquanto problema de pesquisa, produzir um juízo de valor 

sobre as posições dos atores ou a justeza de suas razões. Estas acusações recíprocas, ao 

serem mobilizadas por meio de instrumentos jurídicos, constituem usos profissionais que 

são tidos aqui como objetos de reflexão. Por isto, não pretendo denunciar o conflito, mas 

descrever como estas acusações foram realizadas pelos atores envolvidos. Afinal, são 

práticas de produção de significados sobre a profissionalidade dos advogados que, 

mobilizando-se diante do conflito com a juíza, identificaram-se como “corajosos”. 
 

O escritório de advocacia ao qual tive acesso era um local em que os advogados se 

reuniam constantemente para conversar sobre as questões envolvendo o conflito com a juíza 

e sobre suas rotinas de trabalho. Quando minha interlocutora-chave saía para ir ao fórum, eu 

a acompanhava, pois a caminhada envolvia parar para conversar com colegas advogados 

pelo caminho, seja na rua, nos corredores do fórum, ou nos escritórios situados pelo trajeto. 
 

A principal forma de interlocução com os atores se desenvolveu, então, por meio de 

conversas informais nesses espaços ou mesmo em lugares externos ao trabalho, como festas 

e bares, onde os advogados se encontravam para confraternizar com os colegas. As falas 

desses interlocutores aparecem neste texto entre aspas e em itálico. Além disso, o conflito 

envolveu a Câmara de Vereadores do Município. Então, passei a acompanhar as reuniões 

realizadas pelos vereadores às terças-feiras à noite. Estive, ainda, em Belo Horizonte 

acompanhando os interlocutores em algumas ocasiões: assisti a uma reunião do Conselho 

Estadual da OAB em que participou o presidente da subseção de Monte Carmelo, participei 

de uma reunião com o Corregedor-Geral de Justiça e acompanhei os advogados quando 

foram de ônibus se reunir com o presidente do TJMG. 
 

Além disso, estive presente na Conferência Estadual da Advocacia de Minas Gerais 

em 2018, realizada em Juiz de Fora. Apesar do evento não ter uma conexão específica com 

os conflitos em curso em Monte Carmelo, assistir as palestras ministradas por advogados e 

membros políticos da OAB contribuíram para as minhas reflexões sobre a questão das 
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prerrogativas profissionais, tema que se destacou como um dos mais comentados da 

Conferência. 
 

Levava comigo a todos os lugares um caderno pequeno para tomar notas sobre o 

desenrolar do cotidiano e ao chegar a casa, à noite, redigia o que tivesse observado durante 

o respectivo dia, compondo um diário de campo. 
 

A observação participante consiste em uma técnica que compõe o método 

etnográfico e foi popularizada a partir do trabalho do antropólogo Bronislaw Malinowski 

sobre os trobriandeses. Apesar de recurso de pesquisa amplamente utilizado na 

Antropologia, é instrumento de coleta de dados também aplicado em pesquisas de 

orientação sociológicas, como é o caso de “Sociedade de Esquina” (WHYTE, 2005). 
 

As características fundamentais da observação participante consistem em que o 

pesquisador se mantenha em contato por um longo período de tempo com os sujeitos da 

pesquisa, o que implica na interação constante entre pesquisador e pesquisados. Stéphane 

Beaud e Florence Weber (2014) em “Guia para a pesquisa de campo” destacam que a 

atividade de observar compreende um trabalho triplo de percepção, memorização e de 

anotação, ressaltando a importância dos registros detalhados pelo pesquisador para a 

construção dos dados. O registro das observações em um diário de campo é, assim, 

instrumento essencial ao pesquisador por permitir que ele não se deixe enganar pela própria 

memória, como também, para que ele possa no momento da releitura perceber como suas 

próprias noções e compreensões se alteraram no curso da pesquisa (BEAUD; WEBER, 

2014, p. 67). 
 

Dessa forma, para a realização da pesquisa empírica segui as orientações básicas de 

Clifford Geertz (1978), quando formula os princípios do que chama de uma “descrição 

densa”, ao conceber a etnografia como o relato em texto de determinados acontecimentos 

interpretados com base em estruturas significantes. Muito além da mera observação e 

descrição, o trabalho de campo exige do pesquisador o exercício interpretativo (quase 

literário) de situar, contextualizar e deslocar os discursos nativos, entendidos não apenas 

como as palavras ditas, mas também, como os gestos, os olhares, os silêncios. 
 

A “descrição densa” trata-se, nos termos de Geertz (1978), da interpretação, pelo 

pesquisador, dos textos culturais, na tentativa de análise e compreensão de como atuam as 

formas simbólicas em situações concretas na organização das percepções (atitudes, conceitos, 

emoções). Assim, pretendi analisar as práticas cotidianas dos atores pesquisados buscando 

compreendê-las “como meio de ‘dizer alguma coisa sobre algo’” (GEERTZ, 1978, p. 316), 
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como texto que agrupa estruturas significantes para a análise de expressões de poder, de 

identidade, e, até mesmo, construção de subjetividades. 
 

Outra referência metodológica importante são as orientações de Roberto Cardoso de 

Oliveira (1996), quando delimita os três momentos fundamentais da pesquisa de campo, o 

olhar, o ouvir e o escrever, tomando-os como fundamentos ao mesmo tempo reflexivos e 

técnicos. O olhar relaciona-se com a observação realizada por meio da pesquisa de campo e 

é sempre orientado e guiado pelo conhecimento teórico do pesquisador, logo, não se trata de 

uma observação aleatória ou surpreendida por mera curiosidade diante do exótico, mas sim, 

de um olhar domesticado e sensibilizado, previamente construído pela teoria disponível para 

olhar algo como objeto de investigação (CARDOSO DE OLIVEIRA, R., 1996, p. 15). O 

ouvir, também, tem estreita relação com o olhar, pois se completam e se desenvolvem como 

etapa do trabalho empírico. 
 

A importância do ouvir está em obter explicações dos próprios nativos para o que foi 

observado, significa uma possibilidade de compreensão dos sentidos das práticas e 

representações pelos sujeitos pesquisados, do “modelo nativo”. Isso ocorre quando o 

pesquisador transforma o “informante” em “interlocutor” travando com ele uma interlocução 

dialógica entre “iguais” em que ambos falam e são ouvidos. Por fim, a última etapa da pesquisa 

consiste em escrever, momento em que o pesquisador sai do campo e volta para seu cotidiano de 

trabalho. Conforme Cardoso de Oliveira (1996) é nessa etapa em que se exercita o pensar sobre 

a vivência em campo em correlação com o conhecimento fornecido pela teoria, textualizando-se 

e interpretando-se as experiências observadas quando em campo. 
 

Após esta exposição abstrata de alguns princípios do método de pesquisa escolhido 

neste trabalho, é fundamental que eu esclareça as condições por meio das quais eles 

puderam ser empregados. Assim, nas seções que se seguem, envoltas pelo que chamei de 

“Metodologia”, procuro fornecer ao leitor uma descrição da minha abordagem de campo e 

dos fenômenos que ela me permitiu compreender. Para isso, forneço elementos biográficos 

e familiares que considero indispensáveis para a análise de minha posição e de minhas 

relações com os atores pesquisados. 

 

 

1.2 Um lugar familiar 
 
 

 

Realizei a pesquisa em minha cidade natal. Meus pais nasceram e ainda moram lá. Minha 

mãe, Eunice, trabalha como advogada na comarca desde 1987, quando se estabeleceu 
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como a primeira advogada mulher a trabalhar na cidade. À época, havia apenas cinco outros 

advogados atuando em Monte Carmelo. Desde seus primeiros anos de exercício 

profissional, ela se envolveu politicamente na OAB, tendo sido nomeada a primeira 

presidente da 88ª Subseção Monte Carmelo, na data de sua criação em 1990. 
 

Após isso, foi eleita presidente da Subseção por três mandatos não consecutivos e, 

atualmente, figura como conselheira estadual da OAB/MG há cinco mandatos. Por causa 

dessa trajetória política, ela possui uma ampla rede de relações dentro do seu campo 

profissional, no que diz respeito, especificamente, à advocacia, não apenas em Monte 

Carmelo, mas no Estado. 
 

Assim, apesar de ter me formado em direito, ter feito o exame de Ordem e estar 

inscrita nos quadros da OAB, nunca exerci efetivamente a advocacia. Minha relação com os 

advogados carmelitanos deve-se à atuação profissional da minha mãe. Alguns deles, 

conheço desde criança, por serem amigos da família, estarem presentes nas festas 

organizadas pela Subseção e terem trabalhado com minha mãe, dentre outras situações. 
 

Por isso, antes mesmo de iniciar a pesquisa eu tinha informações e relatos constantes 

sobre o que estava acontecendo na cidade e as mobilizações dos advogados em relação a “briga 

com a juíza” me despertavam interesse. Todo esse contexto sempre me foi familiar. Mas eu 

estava inserida neles sem me perguntar constantemente sobre os “comos” ou os “porquês” das 

coisas acontecerem daquela forma e não de outra, eu não buscava explicações e, nem me dava 

conta de que aqueles acontecimentos podiam ser objeto de análise e reflexão. 
 

Assim, posso assumir que a mesma familiaridade que me facilitou o acesso ao campo 

me impediu, num primeiro momento, de refletir sobre as práticas que eu observava. 

Gilberto Velho (2004) ao problematizar as categorias de “exótico” e “familiar” destaca que 

 

O meu conhecimento pode estar seriamente comprometido pela rotina, hábitos, 

estereótipos. Logo, posso ter um mapa mas não compreendo necessariamente os 

princípios e mecanismos que o organizam. O processo de descoberta e análise do 

que é familiar pode, sem dúvida, envolver dificuldades diferentes do que em 

relação ao que é exótico (VELHO, 2004, p. 128). 

 

Aqui devo agradecer ao grupo de pesquisa. Foram as nossas reuniões, as conversas 

com os colegas e com o orientador que me possibilitaram olhar as informações que 

dispunha de forma diferente. A partir daí me interessei pela sociologia das profissões 

jurídicas e passei a me propor questões sobre o que estava vendo acontecer na cidade. 
 

Esse movimento em direção à desnaturalização/estranhamento dos fenômenos 

observados não ocorreu, todavia, de uma só vez, como uma lâmpada que se ascende em 
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determinado momento. Ele tem sido processual e envolve um alerta constante. É o que 

Roberto DaMatta (1978) descreve como o ato do etnólogo em retirar a capa de membro de 

um grupo social específico ou de uma classe para poder estranhar o que é familiar, 

redescobrindo-o como exótico. No entanto, é como se esse “retirar a capa” acontecesse num 

movimento em câmera lenta que se repete infinitamente. 
 

O que pretendo ressaltar é que quando lemos alguns trabalhos percebemos que o 

pesquisador deixou seu escritório ou biblioteca e foi até o campo, um lugar, não 

necessariamente delimitado territorialmente, mas que estava, de certa forma, pré-organizado 

teoricamente em suas reflexões. Parece que os movimentos em direção à familiaridade do 

exótico ou ao estranhamento do familiar são experimentados de antemão, por meio das 

apreensões cognitivas. Ir a campo é um movimento consciente e programado, ainda que 

imprevistos quase sempre aconteçam. E isso é coerente, uma vez que o campo não é um 

espaço físico, mas uma construção teórico-metodológica do pesquisador. 
 

Mas no caso deste trabalho isso não ocorreu exatamente assim. Devido à 

familiaridade com os sujeitos e o local de pesquisa, prefiro pensar que não fui a campo, mas 

que me descobri em campo. Digo isso para destacar que do ponto de vista territorial e, 

mesmo, das relações sociais eu já estava “dentro do campo”. Mas precisava tomá-lo como 

objeto de reflexão sistemática para considerá-lo enquanto campo de pesquisa. 
 

DaMatta (1978) compara essa imersão no campo em ambiente familiar com a viagem 

astral do xamã, em que se executa um movimento radical sem sair do lugar. O autor explica 

que nesses casos a movimentação do pesquisador ocorre, muito mais, em um plano vertical 

do que, necessariamente, horizontal, conduzindo, igualmente, ao encontro com o outro e ao 

estranhamento. 
 

Dessa forma, não haveria como falar sobre o porquê de estudar esse tema de pesquisa 

e não outro sem antes descrever minha trajetória de vida. As escolhas que orientam este 

trabalho foram feitas por mim e não por um sujeito que se camufla na terceira pessoa do 

singular. Por isso o uso, nem tão comum em dissertações, da escrita em primeira pessoa. 
 

As análises são produzidas com base nas minhas experiências em campo e como cheguei 

até ele só pode ser entendido a partir da trajetória anteriormente descrita. Assim como Velho 

(2004) estou consciente e quero que o leitor, também, o fique, de que, embora tenha me 

empenhado para coletar e reunir dados “objetivos” e “verdadeiros”, a minha subjetividade 

permeia todo o trabalho. Preciso reconhecer que se trata de minha interpretação. O que não 

exclui que outros investigadores possam questionar e (re)interpretar de diferentes formas os 
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dados aqui apresentados. Ou mesmo, colhê-los por si, o que é fundamental para que se 

possa estabelecer o diálogo e o fazer científico. 
 

É importante, então, retornar ao que falei sobre a carreira de minha mãe para que se 

compreenda o meu acesso ao campo de pesquisa e entenda que conto, desde o início, com 

sua colaboração como interlocutora-chave. Em “Sociedade de Esquina” de William Foote 

Whyte (2005) é possível compreender a significativa importância de se contar com um 

informante durante a pesquisa de campo. É Doc quem viabiliza a inserção de Whyte (2005) 

na comunidade, quando o apresenta as pessoas, leva-o a lugares de acesso restrito, divide 

seu tempo com o pesquisador, ensina-lhe os códigos de etiqueta e o que se espera dele. 
 

Doc é o responsável por mediar a relação do pesquisador com os habitantes nativos 

de Cornerville, possibilitando que se desenvolvam relações de confiança entre eles. Whyte 

(2005), inclusive, assume que Doc pode ser reconhecido como um colaborador da pesquisa, 

pois o pesquisador discutia abertamente com seu informante sobre suas dúvidas, estratégias 

e problemas de pesquisa. 
 

Da mesma forma, é minha mãe que media minha relação com os advogados, antes 

mesmo da pesquisa se iniciar, e, durante ela, assume o papel de interlocutora-chave. Por sua 

trajetória política e por sua posição institucional na OAB ela ocupa uma posição de 

liderança entre os advogados da cidade, participando ativamente em todas as eleições para 

Presidente da Subseção. Quando negocia a formação da chapa eleitoral prestando ou 

recusando seu apoio político. É um momento importante, pois ao garantir que seu grupo de 

apoiadores vença, ela se fortalece politicamente para assegurar sua posição como 

conselheira estadual, o que ela chama de “garantir meus votos”. 
 

Embora reconheça que desde a aprovação da lei que determina a participação de, no 

mínimo, 30% de mulheres no Conselho se tornou mais fácil para ela manter o cargo. Isso 

porque, o envolvimento de mulheres com a política na Ordem é baixo, como minha 

interlocutora-chave explica. Mesmo assim, ela reconhece a importância das eleições locais e de 

angariar votos para seu grupo político nas eleições estaduais. Tanto que ela diz já ter começado 

a “campanha” para a eleição a Presidente de Subseção que ocorrerá em 2018, antes mesmo de 

ter se apresentado qualquer candidato. O que ela chama de “campanha” é, basicamente, estar 

presente nos eventos organizados pela OAB, conversar com as pessoas, conhecer os novos 

inscritos e prestar solidariedade e apoio nos momentos em que advogados necessitem de auxílio 

em suas atividades profissionais. É dessa maneira que ela “faz política” 
 

e mantém sua base de apoio eleitoral. 
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Dessa forma, o atual Presidente da Subseção de Monte Carmelo foi eleito com seu 

apoio político. Ela exerce participação ativa em sua gestão. Por isso, é bastante conhecida 

entre os pares profissionais na cidade. Quando algum advogado necessita da atuação da 

OAB, seja em questões administrativas próprias à Ordem (por exemplo, emissão das 

carteiras e negociação de anuidades em atraso) ou na defesa das prerrogativas profissionais, 

os advogados a procuram diretamente em seu escritório. Isso eu observei, principalmente, 

depois que entrei na faculdade de direito quando, desde então, ela começou a me relatar 

alguns casos dessa natureza. 
 

Por causa desses contatos, tive um amplo acesso durante a pesquisa à OAB e grande 

colaboração daqueles que a representavam. Por estar inscrita como advogada na Subseção 

isso me proporcionaria acesso às reuniões locais, mas tive minha presença como 

pesquisadora consentida, não apenas nas reuniões formais, mas também naquelas 

organizadas pelo grupo que se mobilizou intensamente contra a atuação da juíza. 
 

Este trabalho baseou-se, então, em pesquisa de campo realizada por meio de 

observação participante em que registrei e descrevi algumas práticas e representações acerca 

de como os atores compreendiam o conflito com a juíza e entre eles próprios. 
 

Nesse sentido, preciso frisar que no campo de pesquisa há uma disputa acirrada entre 

os atores, o que envolve denúncias administrativas e penais de ambos os lados. Apesar 

disso, não tive como objetivo, nem se constituiu enquanto problema de pesquisa, produzir 

um juízo de valor sobre as posições dos atores. Não se trata de uma denúncia, embora sejam 

citadas as acusações feitas pelos interlocutores, pois elas representam manifestações de suas 

práticas sociais e de seu modo de ver o mundo. Assim, a consulta aos documentos e as 

reclamações não são utilizadas para confirmar, no sentido de legitimar, argumentos, pois 

não faço a leitura desse material como um conjunto de provas. Essa documentação é 

entendida e utilizada neste trabalho como uma das formas de narrativas pelas quais os atores 

expressam as suas interpretações do conflito. 

 

 

1.3 O local do conflito: uma comarca do interior 
 
 

 

A Justiça Estadual é formada pelos juízes de direito e pelos desembargadores. Cabe a ela 

processar e julgar as causas que não sejam de competência dos demais órgãos jurisdicionais, ou 

seja, da Justiça Federal comum ou Especializada. Os níveis de atuação e de 
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administração da Justiça estadual em Minas Gerais se organizam a partir de entrâncias e 

comarcas. 
 

A comarca designa a unidade territorial sob jurisdição de um juiz ou de um grupo de 

juízes e pode englobar um ou mais municípios. Dessa forma, cabe a cada Tribunal de 

Justiça estadual distribuir e organizar em comarcas a prestação jurisdicional, o que não 

corresponderá, necessariamente, a mesma divisão territorial dos municípios. Assim, Minas 

Gerais possui 853 municípios, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e 296 comarcas, de acordo com os dados disponibilizados pelo TJMG. 
 

Cada comarca se subdivide em varas, criadas conforme o volume processual e 

diferenciadas não por motivos territoriais, mas, em geral, conforme os ramos especializados 

do direito, por exemplo, vara criminal, de família, da infância e da juventude, entre outras. 

Cada vara é de responsabilidade de um juiz de direito e esse juiz titular pode ser auxiliado 

pelos juízes colaboradores. Em comarcas menores há apenas uma vara. 
 

As comarcas são classificadas em entrâncias, de acordo com o TJMG, em função de 

seu movimento forense e desenvolvimento, representando “(...) os degraus sucessivos na 

carreira de um juiz” (CALANZANI et al., [s.d.]). Conforme observa Maria Tereza Aina 

Sadek (2010), uma das características da carreira de magistrados e de promotores de justiça 

é que a ascensão ocorre pela transferência de entrâncias menores para as maiores. 
 

Há, então, comarcas de 1ª e 2ª entrância e de entrância especial. Quando a comarca for 

de pequeno porte, com população pequena e número de processos reduzido, ela será classificada 

como de 1ª entrância. São de 2ª entrância comarcas tidas como intermediárias, e, especiais são 

aquelas consideradas de grande porte, por compreenderem elevado volume processual, por 

exemplo, comarcas que abranjam a capital e municípios populosos do Estado. 
 

Essas informações foram encontradas nos sites oficiais do TJMG e do CNJ, mas não há 

explicações sobre como essas decisões são tomadas pelo Judiciário. O que demanda a abertura 

de varas e a criação de comarcas? Ou mesmo, o que justifica a distribuição do número de juízes 

e servidores públicos a cada comarca e secretaria? São questões que me fiz, mas que não posso 

responder. O site do TJMG menciona de forma geral comarcas de pequeno e de grande porte, 

mas não apresenta sequer os números de habitantes ou relativos à movimentação processual, que 

poderiam caracterizar o que se entende por grande e pequeno. 
 

Compartilho com o leitor minhas inquietações, embora não seja um dos objetivos do 

texto produzir dados sobre a questão da territorialização da justiça. Compreendo apenas que, na 

medida em que este trabalho aborda as disputas profissionais no “mundo do direito” em 
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uma cidade do interior de Minas, torna-se essencial que se explique como o judiciário se 

organiza naquele local. 
 

Diante disso, forneço aqui a explicação sobre a estrutura administrativa da justiça 

conforme disponibilizada pelas instituições. Mas não sem questionar, que a questão da 

territorialização da justiça, seja no Brasil ou em Minas Gerais, não tem se apresentado como 

tópico de discussão de uma agenda pública. 
 

Não se podem ignorar as possíveis dimensões política e social das escolhas 

administrativas feitas pelos Tribunais. Problematizar como a justiça se organiza e se 

distribui pelo território é essencial para se compreender como se articulam as relações entre 

o judiciário e a sociedade. É importante, ainda, mencionar como essa temática tem ocupado 

lugar marginal no campo de produção acadêmica, apesar da imensa quantidade de 

publicações sobre o acesso à justiça. 
 

Feitas essas considerações, volto-me para o local em que realizei a pesquisa de 

campo. Monte Carmelo localiza-se no interior de Minas Gerais na mesorregião do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, há 497 quilômetros de distância de Belo Horizonte. 
 

Diante da estrutura organizacional apresentada, Monte Carmelo é classificada como 

comarca de 2ª entrância, com duas varas de justiça, são elas: a 1ª Vara Cível, Criminal e da 

Infância e da Juventude e a 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais. Apesar de ter 

encontrado registro no site do TJMG de que haja três juízes na comarca, de fato, há apenas 

dois e cada um deles é titular de uma das varas. 
 

A comarca de Monte Carmelo compreende, então, em sua jurisdição os municípios 

vizinhos de Monte Carmelo, Douradoquara, Romaria e Iraí de Minas. Com respectivamente 

48.096 habitantes, 1.925 habitantes, 3.650 habitantes e 6.929 habitantes, conforme dados do 

IBGE. Dessa forma, a comarca compreende um total de 60.600 habitantes. O fórum 

localiza-se em Monte Carmelo, na rua Tito Fulgêncio, n. 235, Centro. 
 

Para compreender o local em que a pesquisa foi feita apresento também a estrutura 

organizacional da OAB. A Ordem é composta: pelo Conselho Federal que tem jurisdição em 

todo o território nacional; pelos Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica 

própria e com jurisdição sobre os respectivos territórios dos estados-membros e o Distrito 

Federal; pelas Caixas de Assistência dos Advogados; e, pelas Subseções, partes autônomas 

dos Conselhos Seccionais. Assim, Minas Gerais possui um Conselho Seccional e Monte 

Carmelo é uma das Subseções do estado. Importa dizer que o estado possui 225 Subseções e 

que, portanto, essa divisão não acompanha a delimitação territorial dos municípios, nem a 
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delimitação das comarcas, pois há menos Subseções do que municípios e comarcas em 

Minas Gerais. A Subseção carmelitana denomina-se 88ª Subseção Monte Carmelo/MG. 
 

Em relação ao número de profissionais advogados na comarca, vale considerar 

algumas informações. O estado possui de acordo com dados da OAB Federal, 107.275 

advogados regulares e cadastrados, em que 50.399 dos inscritos são mulheres (46,9%) e 

56.876 são homens (53,0%). De 7.121 estagiários inscritos, 3.911 são mulheres e 3.112 

homens. Constam também 3.109 advogados cadastrados em regime suplementar, 930 

mulheres e 2.179 homens. 
 

Isso totaliza 117.505 inscritos na Seccional Minas Gerais dentre advogados, 

estagiários e suplementares. Em todo o território brasileiro há 1.047.687 advogados ativos, 

33.079 estagiários e 42.354 advogados com carteira suplementar, o que totaliza 1.123.120. 

Dos advogados, em nível nacional, 504.519 são mulheres (48,1%) e 543.168 são homens 

(51,8%), entre os estagiários há 17.739 mulheres e 15.340 homens, com carteira da Ordem 

suplementar há 12.947 mulheres e 29.407 homens. 
 

No caso de Monte Carmelo, a 88ª Subseção OAB/MG, compreende como inscritos 

os advogados da comarca de Monte Carmelo e de Estrela do Sul, essa última engloba os 

municípios de Estrela do Sul (7.940 habitantes), Cascalho Rico (3.055 habitantes) e 

Grupiara (1.417 habitantes). 
 

Na página online da OAB/MG, constam 186 advogados inscritos na Subseção de 

Monte Carmelo. Desse total, 145 estavam ativos no momento da consulta, o que 

compreende que mantinham seu registro como advogados inscritos na 88ª Subseção e que 

não estavam suspensos por qualquer motivo. De 145 advogados ativos 75 são homens 

(51,7%) e 70 são mulheres (48,2%). Desse total, três homens e uma mulher estão 

registrados como suplementares. Havia no momento da consulta cinco homens e duas 

mulheres suspensos. Mas desses cinco homens, dois são falecidos. Do restante, 35 

advogados: constam como registro cancelado 11 homens e 12 mulheres; como licenciado 

dois homens e quatro mulheres; e como falecido dois homens e uma mulher. Três homens 

constam como “sem informação”, mas obtive da Subseção a informação de que um deles 

cancelou o registro e os outros dois faleceram. Há, também, dois estagiários ativos inscritos 

na Ordem, um deles é homem e a outra, é mulher. Nota-se que dentre os advogados ativos, a 

taxa de homens e mulheres mantém-se bem próxima aos números nacionais, apresentando 

um índice um pouco maior de advogadas mulheres do que o estado de Minas Gerais. 
 

A maioria dos escritórios de advocacia se situa no centro da cidade, nos arredores do 

fórum, onde também se encontram cartórios, despachantes e o Ministério Público. Os 
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escritórios compreendem, de forma geral, espaços pequenos, possuem uma ou nenhuma 

secretária e são formados por, em média, de um a três sócios. Em muitos deles, observei que 

é comum que haja entre os sócios algum grau de parentesco, por exemplo, que sejam 

irmãos, ou casados, ou, pais e filhos que advogam juntos. 
 

Assim, a divisão do trabalho em Monte Carmelo não se organiza como nos grandes 

centros urbanos, em que o volume de processos nas comarcas permite aos profissionais se 

especializarem nas mais diversas subáreas do direito, por exemplo, advogados criminalistas, 

processualistas, trabalhistas, especialistas em direito de família, tributaristas, entre outros. 

Observei que, de uma maneira geral, os advogados se dividem nas áreas de direito civil, 

direito penal, direito previdenciário e direito do trabalho, sendo que os escritórios, em sua 

maioria, atendem a qualquer demanda que lhes seja apresentada. 
 

Logo, não há na cidade as grandes sociedades de advogados e o mercado local desses 

profissionais se caracteriza por escritórios solo e de pequeno porte. Apesar dessa 

organização se alinhar, à primeira vista, às formas tradicionais da prática da advocacia, com 

o trabalho de campo pude perceber como os processos de internacionalização da advocacia 

no Brasil discutidos por Maria da Glória Bonelli (2017) também se fazem sentir, ainda que 

em outras proporções, em contextos locais, distantes dos grandes centros urbanos. 
 

Bonelli (2017) explica as recentes mudanças no campo profissional da advocacia a 

partir de três aspectos: o aumento do número de advogados no mundo, a proliferação das 

sociedades de advogados acompanhada da expansão do direito empresarial e a feminização 

da prática da advocacia. A autora demonstra como esses fatores atuam nesses contextos, 

onde a lógica profissional e a lógica empresarial disputam legitimidade, alterando as 

hierarquias e moralidades profissionais. 
 

Onde realizei a pesquisa, alguns desses fatores podem ser observados. O número 

crescente de bacharéis a partir da criação de um curso de direito local aumentou 

vertiginosamente a quantidade de profissionais advogados. Da mesma forma, houve um 

crescimento na participação de mulheres na advocacia. Se no final da década de 1980 havia 

apenas uma mulher advogada na comarca, hoje elas compõem 48,2 % dos advogados 

inscritos e ativos, como apresentado anteriormente. 
 

Mas o leitor pode argumentar que na cidade não há grandes escritórios, nos moldes das 

sociedades de advogados descritos por Bonelli (2017) em seus diversos trabalhos. E realmente 

não há. Mas a presença dessas grandes sociedades também se faz sentir no interior, 

reorganizando a divisão do trabalho e realocando as hierarquias profissionais da advocacia. 

Sobre isso é preciso que se reflita sobre as categorias dos advogados “audiencistas” e 
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“diligencistas”. São profissionais contratados somente para fazer audiências ou cumprir 

diligências em momentos pontuais. Mas qual a sua relação com as grandes sociedades? 
 

Os grandes escritórios situados nas capitais ou em centros urbanos populosos muitas 

vezes possuem demandas processuais na região. Ao invés de enviar um advogado de seus 

quadros profissionais, eles optam por contratar advogados locais dispostos a exercer 

atividades como “diligencistas” e “audiencistas”. Assim, são contratados para fazer 

audiências na região, tirar cópias de processos, manifestar nos autos, por exemplo. Esses 

advogados ganham por cada “ato” praticado e sua relação de trabalho, o que envolve 

comunicação e recebimento de honorários, ocorre diretamente com o escritório de 

advocacia contratante, não com o cliente-parte no processo. Esse grupo tem se constituído 

como uma nova categoria profissional na cidade, uma vez que há advogados, 

principalmente os mais jovens e recém-saídos das faculdades, que apenas tem se dedicado a 

essa atividade profissional. 
 

Na comarca de Monte Carmelo, além de dois juízes, há também dois promotores de 

justiça, cada um com atuação em uma das varas. No momento da pesquisa, havia um homem e 

uma mulher exercendo a função tanto na magistratura quanto na promotoria. Quanto à 

defensoria pública estadual, não há unidade na comarca, portanto, não há defensores públicos 

estaduais. Todavia, a prefeitura conta com uma assistência judiciária gratuita municipal. 
 

A cidade possui uma faculdade privada que oferece um curso de direito em regime 

noturno. Esse curso foi criado em 2010, sendo representativo do movimento de expansão do 

negócio da educação jurídica no país. Bonelli (2017) fornece dados de que em 2001, havia 

380 cursos de direito no Brasil, em 2011, esse número já representava 1.210 cursos, índice 

superior aos cursos de direito nos Estados Unidos e na China. Antes da criação desse curso, 

as pessoas tinham que se deslocar para as cidades vizinhas, principalmente Uberlândia, que 

possui a maior concentração de cursos de direito na região. 
 

Assim, a faculdade local facilita o acesso à graduação em direito e com isso, tem 

tido impacto importante sobre a densidade de advogados na comarca. O curso foi 

responsável, ainda, pela instalação, em abril de 2014 de um escritório de assistência jurídica 

gratuita, tanto na comarca de Monte Carmelo quanto em Coromandel. O local funciona de 

segunda à sexta, durante a tarde, em um escritório localizado no centro da cidade. Abriga 

quatro estagiários por dia, duas secretárias, uma advogada e a coordenadora, que também é 

advogada. Essa assessoria jurídica atende pessoas com renda familiar de até dois salários 

mínimos e se concentra apenas na área cível. 
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Em conversa com a coordenadora, quando conheci o local, ela me informou que a 

maior parte dos processos diz respeito a direito de família, principalmente, pedido de 

alimentos e a discussão de guarda de menores. Eles não atendem clientes com demandas do 

juizado especial, pois priorizam os processos que exigem a presença do advogado. Nesse 

contexto, o papel da faculdade e da assessoria, conforme ressaltou a coordenadora do local, 

“seriam inquestionáveis” para a compreensão do mercado profissional na cidade. 
 

Nos demais processos de pessoas pobres que não preencham os critérios das 

assistências existentes na cidade ou que por qualquer outro motivo não busquem 

atendimento nesses espaços, cabe aos juízes a nomeação dos advogados para que atuem na 

defesa do cliente, como dativo. 
 

Advogados dativos, de acordo com o CNJ, não pertencem à Defensoria Pública, mas 

exercem as funções de defensores públicos. Os honorários de advogado são recebidos ao final 

do processo e são pagos pelo Estado, mas não implicam em vínculo empregatício, nem 

asseguram direitos atribuídos aos funcionários públicos. Em Minas Gerais há um acordo 

assinado entre o TJMG, o Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado da Fazenda e a 

OAB/MG que estabelece listas atualizadas dos advogados com interesse na nomeação e tabelas 

com os valores dos honorários, que não são pagos administrativamente, tendo o advogado 

dativo que entrar com uma ação contra o Estado para o recebimento. No site da OAB/MG, é 

possível ter acesso a diversas notícias e comunicados que permitem observar que essa questão é 

permeada por disputas institucionais entre a OAB/MG, a Defensoria Pública, o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais e o Estado. Há inclusive orientações da OAB para a recusa de 

nomeação como advogado dativo, devido à ausência de pagamentos pelo Estado. 
 

O objetivo é apresentar ao leitor o local onde a pesquisa aconteceu para que seja 

possível contextualizar as relações sociais descritas em observação participante. Entender as 

dimensões da cidade, a distribuição do poder judiciário na comarca, a configuração dos 

escritórios de advocacia e as recentes reconfigurações do mercado de trabalho dos 

advogados são peças fundamentais para que se compreenda como o conflito se desenvolveu, 

as proporções que tomou e seus reflexos no cotidiano de diversos profissionais. 
 

Maria Tereza Aina Sadek (2010) em artigo intitulado “O sistema de justiça” ressalta, 

por exemplo, que quanto menor o município, maior é a probabilidade de que seus habitantes 

reconheçam os diversos integrantes do sistema judiciário, promotores, juízes, delegados e 

advogados, e compreendam, minimamente, suas diferentes funções. A autora atribui esse 

maior grau de conhecimento sobre o sistema de justiça, ou, pelo menos, sobre os agentes 
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deste sistema, ao fato de que nas comarcas menores (primeira e segunda entrância) as 

relações pessoais preponderam sobre as impessoais. 
 

Além disso, Sadek (2010) argumenta que, até mesmo, pela centralidade física do 

fórum e pela importância espacial do prédio, que costuma ser um dos melhores edifícios 

públicos do município, juízes e promotores são figuras conhecidas, facilmente identificáveis 

nesses contextos. É comum que os habitantes da cidade saibam seus nomes, por exemplo. 

São questões como essas que pretendo destacar ao apresentar o local da pesquisa, 

contextualizando o leitor para que compreenda a importância e as dimensões sociais e 

políticas das escolhas feitas pelos atores diante dos conflitos pesquisados. 
 

A partir dessa análise, a autora apresenta também duas estratégias distintas de 

carreira explicitadas pelos membros da magistratura, o “juiz de carreira” e o “juiz 

sacerdote” (SADEK, 2010). O “juiz de carreira” é aquele que pretende passar rapidamente 

pelas comarcas de primeira e segunda entrância, o que corresponderia em Minas Gerais a 

comarcas de primeira entrância e de entrância intermediária, pois almeja ascensão na 

carreira. O segundo tipo é aquele que decidiu ser um “juiz de interior”, portanto pretende se 

estabelecer no município por um período longo. Esse último tipo enxerga a magistratura 

como uma vocação e é mais sensível aos problemas locais. A autora destaca que os “juízes 

sacerdotes” “constroem a imagem de si mesmos e da profissão como de sacrifício, de 

sacerdócio, de alguém que foi alçado à posição de árbitro, que cultiva a imparcialidade e 

que deve viver no isolamento” (SADEK, 2010, p.16). 
 

Da mesma forma, Sadek (2010) ressalta que, apesar de a pesquisa não ter conseguido 

abordar a advocacia com a mesma abrangência com que observou magistrados e membros 

do Ministério Público, os contatos com os advogados dativos possibilitaram observar dois 

tipos diferentes de profissionais em comarcas pequenas. Um grupo formado por 

profissionais mais velhos, com mais experiência e domínio das técnicas de processo e 

julgamento do que juízes e promotores e outro constituído por profissionais que “(...) recém 

saíram da faculdade e se deixam inteiramente dominar.” (SADEK, 2010, p. 23). 
 

A autora relata, ainda, que diferente dos grandes centros urbanos, nessas comarcas 

menores, é comum que o advogado conheça os indivíduos envolvidos no processo, como, o 

réu, o autor e as testemunhas. Tal familiaridade possibilita, na perspectiva de Sadek (2010, 

p,23), que o advogado consiga mais do que orientar, mas determinar o prosseguimento dos 

interrogatórios, por exemplo. 
 

Dessa forma, a autora demonstra como os perfis e práticas profissionais de juízes, mas 

também, de advogados, se modificam a partir dos contextos espaciais. Assim, as interações 
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entre os profissionais do “mundo do direito”, entre juízes e advogados, promotores e 

advogados, promotores e juízes, delegados e juízes, etc., guardam especificidades de 

sentidos e representações que não podem ser interpretados da mesma forma em comarcas 

menores e maiores. 

 

 

1.4 A entrada em campo 
 
 

 

Quando iniciei a pesquisa de campo, o objeto da pesquisa não me era claro. Havia 

um conflito entre os advogados e a juíza e meu primeiro objetivo era compreendê-lo. Eu 

estava no Rio de Janeiro finalizando as disciplinas do mestrado e em dezembro retornei à 

Monte Carmelo, mas era próximo das festas de fim de ano e o Poder Judiciário estava em 

período de recesso, conhecido como “férias forenses”, que foi do dia 20 de dezembro de 

2016 a 06 de janeiro de 2017. Nessa época, o volume de trabalho diminui 

consideravelmente e a maioria dos escritórios de advocacia da cidade fecha. 
 

Em razão disso, planejava iniciar a pesquisa em janeiro de 2017 e conversei com 

minha mãe sobre a ideia de estudar o conflito. Ela foi muito receptiva e, de imediato, relatou 

o que estava acontecendo, informações que naquele momento me pareceram esparsas e 

desconexas. O assunto principal era a vinda da corregedoria à cidade, marcada para o dia 17 

de janeiro de 2017, para a tomada de depoimentos de testemunhas citadas numa denúncia 

contra a juíza. Ela estava empolgada, como percebi depois, todos os meus interlocutores 

estavam, pois consideravam a vinda da corregedoria à comarca um sinal de que o tribunal 

estaria “apurando” as denúncias. Consideravam importante, também, esse momento como 

expressão do constrangimento público a que a juíza seria exposta. Por ser uma cidade 

pequena as pessoas comentariam sobre o ocorrido e a imagem pública da juíza seria afetada. 
 

Ninguém sabia exatamente o que a corregedoria faria ali ou qual era o procedimento 

que ocorreria. Apenas souberam que ela viria, porque alguns advogados foram intimados a 

prestar depoimento e um deles conseguiu ver alguns nomes abaixo do seu. Então, eles 

sabiam que algumas outras pessoas também haviam sido intimadas, como dois conselheiros 

tutelares e o capitão da polícia militar. Além disso, minha mãe me contou que haveria uma 

festa de fim de ano dos advogados. Essa festa acontece quase todos os anos e é organizada e 

custeada pela OAB, variando em razão do caixa da Subseção. Eu já havia participado de 

algumas delas, é um momento bastante informal em que os advogados confraternizam entre 

si e com suas famílias. 
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Todavia, a festa de 2016 seria diferente. A Subseção estava com pouco dinheiro e o 

presidente, conhecido por ser “pão-duro”, como me relataram alguns interlocutores, decidiu 

que não haveria festa naquele ano. O presidente, por sua vez, explicava-se dizendo que a “a 

Subseção de Monte Carmelo não tem motivos para comemorar” em referência aos conflitos 

com a magistrada. 
 

Tendo isso em vista, o grupo de advogados que se posicionou publicamente contrário 

à juíza e se mobilizou redigindo denúncias à ouvidoria do tribunal e entrando, 

individualmente, com incidentes de suspeição, havia decidido fazer sua própria festa. Foi 

com essas informações preliminares que minha mãe disse que iríamos à “festa dos 

corajosos”, a família toda, como de costume. 
 

Acredito que o trabalho de campo tenha começado aí, embora seja impossível separar o 

que vi, ouvi e vivi antes disso. Como esse momento marca o início da relação com minha mãe 

como minha principal interlocutora de pesquisa, daqui em diante vou me referir a ela por seu 

nome, Eunice. Acho que isso é importante para simbolizar que estão em jogo diversos papéis 

sociais, ela é minha mãe, mas é também advogada e se dispôs a contribuir com minha pesquisa. 

Quando uma dessas posições de fala toma lugar, a outra não desaparece. Pode ser um engano, 

mas é como se o termo “mãe” fosse forte demais e escondesse isso tudo. 
 

Assim, a “festa de fim de ano” foi o primeiro momento em que entrei em contato 

com os advogados na posição de pesquisadora. Eunice me apresentou a quem eu não 

conhecia e contou para alguns colegas sobre a minha pesquisa, disse que eu estudaria a 

“briga com a juíza”. Eles se mostraram interessados, disseram que haveria muito o que 

falar “nesse seu [meu] trabalho”. 
 

Uma apresentação, mais formal, aconteceu durante uma reunião na Subseção, alguns 

dias depois. Eunice me avisou sobre a reunião, mas também recebi o convite via Facebook, 

onde há um grupo oficial da 88ª Subseção, restrito aos advogados e do qual eu fazia parte há 

tempo. Uma das funcionárias da Subseção me informou, depois, que esse comunicado 

também foi divulgado em uma lista de e-mails. A convocação para a reunião era a seguinte 

 

Senhores (as) Advogados(as),  
Em 12 de Janeiro de 2016, às 16:00 h, na Casa do Advogado, situada na Avenida 

dos Mundins, 443, centro de Monte Carmelo, haverá reunião para informar acerca 

do PAD- Processo Administrativo Disciplinar movido pela 88ª Subseção OAB/MG 
de Monte Carmelo, contra a Juíza da primeira vara desta comarca, tendo em vista 

que, em 17 de janeiro de 2017, serão ouvidas pela corregedoria do TJMG na 

comarca 10 testemunhas a respeito dos fatos denunciados.  
Contamos com sua participação. 
Atenciosamente, 

(...) 
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Presidente 88ª Subseção OAB/MG  
Monte Carmelo/MG 

 

A “Casa do Advogado” é a sede da Subseção e se situa no centro da cidade, próxima 

ao Fórum (aproximadamente há um quarteirão de distância). A maioria dos escritórios 

advocatícios localiza-se nessa região central, nos entornos do Fórum. O escritório de Eunice 

fica num prédio comercial, onde existem diversos outros advogados, pelo menos, outros 

oito escritórios e para chegar à sede da Subseção basta atravessar a rua. 
 

Decidi ir mais cedo à “Casa do Advogado” para falar com o presidente da Subseção. 

Meu objetivo era falar da pesquisa e pedir sua autorização para participar das reuniões nessa 

condição. Ele advoga há muitos anos na cidade e o conheço há algum tempo por ser um 

amigo antigo do meu avô. Monte Carmelo é uma cidade pequena. É muito difícil, ou talvez 

impossível, me situar em campo e contar como entrei em relação com os sujeitos sem que 

isso remeta a minha vida pessoal. Ele autorizou minha participação de imediato. 
 

Assim, fui embora e retornei pontualmente às 16h, quando alguns advogados já se 

faziam presentes, mas a maioria ainda não havia chegado, estávamos os esperando. Enquanto 

isso, os advogados se acomodavam na sala, sentados nos sofás e cadeiras, tomavam café e 

conversavam. Quando havia mais ou menos de doze a quinze advogados na sala, Eunice pediu a 

atenção de todos e disse que eu estava realizando uma pesquisa sobre o conflito entre eles e a 

juíza e sugeriu que eu explicasse um pouco sobre o que estava fazendo ali. 
 

Eu disse que estava cursando o mestrado e que havia decidido fazer uma pesquisa 

sobre o que estava acontecendo em Monte Carmelo entre os advogados e a juíza. Eles se 

mostraram visivelmente empolgados com o meu trabalho. Perguntaram se esse seria o tema 

da minha dissertação, se eu precisaria entrevistá-los. Indicavam, euforicamente, pessoas 

para essas entrevistas, indicavam a si próprios. Uma advogada me disse que eu “deveria 

escrever mesmo sobre todos os absurdos que a juíza estava fazendo ali”, os demais 

ironizaram me pedindo que eu “falasse mal da juíza no trabalho”. Essa jocosidade me 

remeteu ao desconhecimento que os “operadores do direito” têm das pesquisas qualitativas 

praticadas nas ciências sociais. Diziam que eu teria “muito que escrever”, “material não 

faltaria” e esse era um “tema muito importante”. 
 

Naquele momento, eu não entendi qual seria o tema “muito importante”, que foi se 

tornando mais evidente para mim na medida em que aprendia como o conflito foi interpretado 

por eles. Eu achei que se tratava do conflito em si com a juíza. Em minha perspectiva, o tema 

“muito importante” para o qual os advogados me chamavam a atenção seria o corporativismo 

profissional do Tribunal de Justiça. Pois, até então, havia várias denúncias e reclamações sem 
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que o Tribunal houvesse se manifestado sobre o conflito que a cada dia aumentava em suas 

proporções. No momento, pensei que os advogados estivessem se referindo a isso, a 

ausência de mediação do Tribunal como uma forma de proteção profissional à juíza. Mesmo 

tendo recebido algumas pistas pelo caminho, apenas consegui perceber que o “tema muito 

importante” se tratava da questão das prerrogativas profissionais dos advogados quando me 

foi dito com todas as palavras, como demonstrarei mais adiante. 

 

 

1.5 Os obstáculos da pesquisa 
 
 

 

De maneira geral, as pessoas foram muito receptivas a mim e a proposta de realizar a 

pesquisa, mas isso não significa que não tenha havido obstáculos. Minha principal 

interlocutora é minha mãe. Isso gera uma identidade de filha que não pode ser simplesmente 

afastada. Não pude me apresentar como pesquisadora sem que as pessoas me vissem como 

filha. “Essa é sua filha?”, “você é a filha da Eunice?”, “sua mãe é sempre assim?”, “você 

é brava igual a sua mãe?” perguntavam-me quando eu a acompanhava, ou, mesmo quando 

não estávamos juntas. 
 

Ao visitar o escritório da assistência judiciária da faculdade privada, por exemplo, 

quando eu me apresentei explicando que estava ali porque realizava uma pesquisa, 

imediatamente, uma das funcionárias comunicou as outras que eu era “filha da Eunice”. 

Essas são estratégias que demonstram como os interlocutores buscavam me situar a partir de 

múltiplos contextos. 
 

“Ser filha da Eunice” de certa forma me atribui um pré-julgamento do que se espera 

do meu comportamento, que eu me posicione “na briga com a juíza” de certo lado e não de 

outro. Essas reações em consequência ao parentesco aconteceram de forma sutil. Na 

conversa com a supervisora dessa assessoria judiciária, ela fez questão de mencionar, 

diversas vezes, que eles não “afetam o mercado de clientes dos advogados”. Por Eunice ser 

representante da OAB e minha mãe, isso pode ter feito com que a supervisora quisesse 

destacar, especificamente para mim, que suas atividades não prejudicam a advocacia. 
 

Além disso, o conflito está em curso e não há, até o momento, nenhuma decisão 

definitiva do TJMG ou do CNJ. Ainda que os ânimos tenham se acalmado, subsistem 

rivalidades e quando comecei a fazer o trabalho, as disputas estavam acirradas. Fui 

imediatamente associada ao grupo que acompanhava e a relação de parentesco com minha 

interlocutora-chave me abriu muitas portas, embora tenha me fechado outras. 



35 
 
 

 

Uma dessas portas fechadas foi entre os próprios advogados. Não posso dizer que 

meu trabalho tenha sido feito com todos os advogados da cidade, porque, na verdade, 

acompanhei apenas um grupo que se reconhecia, com certo orgulho, como “advogados 

corajosos”. Não tive contato suficiente com aqueles que não se manifestaram durante o 

conflito ou com aqueles que apoiaram a juíza, pois, simplesmente, não achei uma maneira 

de me aproximar, alguém disposto a me levar ao convívio desses advogados. 
 

A relação entre o grupo que apoiou a juíza e aquele que se manifestou contrário a 

atuação dela se tornou tensa. Os advogados pararam de se falar e, até mesmo, de se 

cumprimentar. Não consegui abordar esse outro grupo, da mesma forma que não dialoguei 

com os servidores do fórum, nem com os juízes da comarca. 
 

Havia um clima de tensão entre todos e imaginei que poderia ser vista como uma 

“espiã” do grupo corajoso, ou que poderia mesmo ser pressionada a ocupar esse papel, de 

repassar informações, pelos meus próprios interlocutores. Além disso, não posso negar que 

me envolvi com as pessoas com as quais dialoguei e que me solidarizei com suas narrativas. 

A empatia entre mim e os interlocutores é uma questão importante para que a pesquisa 

tenha se desenvolvido da forma como apresento aqui e não de outra. 
 

A minha posição durante o trabalho de campo se tornou óbvia para mim quando, logo de 

início, cometi uma gafe. Em janeiro, quando a Corregedoria do TJMG foi à cidade colher os 

depoimentos, os advogados organizaram uma manifestação no fórum para demonstrar a 

insatisfação com o trabalho da juíza. O combinado era que todos fossem vestidos de preto, o que 

segundo meus interlocutores representaria um sinal de “luto pelo judiciário, diante das 

arbitrariedades cometidas pela juíza”. Depois de pensar um bocado sobre isso, achei que talvez 

fosse melhor não ir de preto para fugir à identificação com aquele grupo, ainda mais se eu 

precisasse de outras entradas em campo ou de uma entrevista com a juíza, por exemplo. 
 

Fui com uma camisa com listras pretas, mas de fundo branco. Acredito que a roupa 

materializava minha própria confusão mental quanto a como me posicionar, ou se seria 

possível não me posicionar. Eu não queria me vestir de preto e ser identificada com aquele 

grupo, pois me incomodava pensar que estava de alguma forma tomando partido no 

conflito, mas ao mesmo tempo, eu era tratada por aqueles interlocutores como parte do 

grupo e pensava que deveria me solidarizar com aquela movimentação. 
 

Mas enfim, a questão é que do horário em que cheguei às 08h30 até quando saí, às 20h35 

fui questionada diversas vezes pelos advogados o porquê de não estar vestindo preto. “Por que 

você não veio de preto?” e “cadê a roupa preta?” foram os comentários que ouvi. Eles foram 

repetidos tantas vezes que um dos interlocutores tentou me ajudar, “não tem 
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problema isso não [não estar de preto]. Da outra vez [a outra manifestação que os advogados 

fizeram no fórum], eu também não vim [vestido de preto]. Todas as minhas camisas [pretas] 

estavam sujas. A gente esquece às vezes”. Foi totalmente constrangedor, eu tentava me explicar, 

mas quanto mais falava, mais me convencia que a ideia não fazia o menor sentido, pensei em 

trocar de roupa várias vezes durante o dia, mas fiquei como estava. 
 

As gafes são momentos importantes para a pesquisa, porque nos possibilitam, ou melhor, 

nos forçam à autorreflexão, embora o constrangimento seja inevitável ao pesquisador. O 

problema é que fui a campo acreditando que quando me apresentasse como pesquisadora eu 

estaria vestindo uma nova identidade, totalmente apartada de mim, eu seria “a Victória 

pesquisadora” e não teria nenhum tipo de envolvimento pessoal com nada daquilo que via. Mas 

isso não ocorreu, porque os advogados que eu começava a acompanhar já me viam como parte 

do grupo, como mais uma aliada naquela disputa. E, por consequência, independente da cor da 

minha roupa, seus opositores também me veriam como aliada àquele grupo. 
 

Ressalvo, assim, os cuidados metodológicos apontados por Beaud e Weber (2014). Os 

autores promovem uma reflexão sobre a pesquisa empírica para estimular a problematização 

constante durante todo o trabalho de campo acerca das posições ocupadas pelo sujeito de 

pesquisa e pelo pesquisador-observador, como também, das relações entre ambos. 
 

É nesse sentido, que as entrevistas e conversas informais devem ser interpretadas a 

partir dos significados contextuais dos sujeitos pesquisados, da situação em que a conversa 

ocorreu, da forma como a entrevista foi conseguida e (ou) consentida e, principalmente, de 

quem é o entrevistado, que papel ele ocupa no grupo social estudado e de que forma ele 

media e negocia com o interlocutor pesquisador. Da mesma forma, é importante atentar para 

as transformações (ou não) e impactos que a presença do pesquisador gera na dinâmica 

social, bem como, avaliar a sua própria posição enquanto observador estrangeiro. Essas 

questões são relevantes para se compreender, também, a representação que os sujeitos 

pesquisados fazem do pesquisador e auxiliá-lo no percurso necessário para se estabelecer a 

alteridade e a comunicação. Tais orientações se tornaram premissas reflexivas fundamentais 

para este trabalho de campo. 
 

Como mencionei antes, “a briga com a juíza”, em maior ou menor medida, envolveu 

diversos profissionais do “mundo do direito”, por exemplo, magistrados de primeira instância, 

serventuários do fórum, desembargadores, promotores de justiça, policiais militares e civis, o 

prefeito e os vereadores da cidade. Mas em razão dessas reflexões, do meu lugar em campo e 

das relações que mantinha e mantenho com os sujeitos de pesquisa, em diálogo com o 
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orientador, optamos por delimitar a pesquisa ao estudo das práticas e representações dos 

advogados durante o conflito. 
 

É a advocacia que será abordada neste trabalho, razão pela qual justifico a ausência 

de entrevista com os juízes da comarca, em especial, com a juíza. Com isso em vista, a 

escolha por uma análise com foco na advocacia e não na magistratura foi uma estratégia 

para contornar minhas limitações quanto ao meu próprio “envolvimento” nos conflitos. 
 

Outra questão envolvendo o problema de minha mãe ser a interlocutora-chave para o 

trabalho diz respeito a nossa própria relação. A imersão em campo foi total, pois as nossas 

conversas se tornaram monotemáticas. Ela falava sobre isso comigo o tempo todo, até 

mesmo quando eu estava de volta ao Rio de Janeiro. Ela me ligava todos os dias para fazer 

diversos relatos. Em período posterior, quando eu ansiava por distanciar-me um pouco do 

campo de pesquisa empírico isso não foi de todo permitido. No tempo em que fiquei em 

Monte Carmelo, além do período que passava no escritório, ainda discutíamos em casa. 

Aliás, a maioria das conversas com ela ocorreu fora do ambiente de trabalho. 
 

Conversas francas e, algumas vezes, com confusões minhas do que eram os papéis de 

“mãe” e “interlocutora de pesquisa”. No dia da manifestação, por exemplo, ela foi a 

primeira a me questionar porque eu não estava de preto, ainda em casa. Eu não dei a devida 

atenção. Ignorei a recomendação de um interlocutor-chave e cometi uma gafe com os 

demais atores que poderia ter sido facilmente evitada. São problemas que me escaparam no 

decorrer da pesquisa e sobre os quais apenas consegui refletir depois. 
 

Outra questão que não chegou propriamente a ser um obstáculo, mas que pode 

simbolizar o desconforto que a simples presença do pesquisador pode causar em campo, foi 

o meu caderno de anotações. Eu o levava comigo a todos os lugares para tomar notas 

durante as observações. 
 

Isso me permitia, em momento oportuno, relembrar com mais detalhes o que via, 

ouvia e experimentava no decorrer do dia. Mas por causa dessas anotações percebi que 

algumas pessoas me olhavam com curiosidade. Esticavam-se por cima dos meus ombros 

para ver o que eu anotava, pelos cantos dos olhos tentavam ler meu caderno. Havia duas 

interlocutoras, irmãs, que até faziam piada. “A Victória tá só no caderninho” elas diziam 

sorrindo quando me encontravam fazendo anotações. 
 

Percebi que o caderno era motivo de curiosidade e de certa desconfiança. Atuava 

também, como um fator de distração em algumas conversas. Quando eu retirava o caderno da 

bolsa para anotar alguma observação, de imediato o interlocutor que estivesse falando com os 

demais, dirigia-me a atenção. Os olhos iam de mim ao caderno, do caderno de volta a mim, o 
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que me passava a sensação de que o orador havia, instantaneamente, se lembrado de uma 

presença intrusa no lugar. 
 

Assim, tomar notas durante as reuniões e os encontros informais na presença dos 

interlocutores deixou de ser simplesmente uma questão de colocar palavras num papel. 

Como os autores de “Writing Ethnographic Fieldnotes” destacam, compreendi que a 

produção dessas notas é um processo social e de interação (EMERSON; FRETZ; SHAW, 

2011, s/p) que representa e altera a forma como os interlocutores me veem. Apesar destes 

desconfortos não deixei o caderno de anotações de lado, era um instrumento importante de 

registro que eu não quis abdicar. 
 

Para lidar com isso, comecei a testar e adotar algumas estratégias (EMERSON; 

FRETZ; SHAW, 2011). Passei a anotar mais rápido, em poucas palavras e com uma letra 

que apenas eu reconhecia. Quando estava presente em alguma conversa a portas fechadas ou 

em espaços de confraternização como festas e bares eu não anotava, esperava que a 

conversa terminasse, me dirigia a outro lugar, como corredores, banheiros e salas 

desocupadas, e aí tomava as notas do que tinha acabado de ver e ouvir. 
 

Apesar de essas dificuldades aparecerem durante a pesquisa, elas puderam ser 

contornadas, não impedindo a realização do trabalho. Devo agradecer aos advogados 

interlocutores e a OAB que me receberam e aceitaram conversar comigo durante esse tempo 

sempre dispostos e pacientes. 
 

Além disso, é preciso dizer que no início da pesquisa me identificava com os 

sujeitos pesquisados praticamente sem reflexão. Eu havia formado em direito, havia passado 

na OAB, estava inscrita nos quadros da Subseção. Todavia, com o decorrer da experiência 

em campo percebi que mesmo quando os sujeitos se referiam a mim como “advogada”, me 

atribuindo essa identidade para reforçar a autorização da minha presença em certos espaços, 

nós não a compartilhávamos para além dos aspectos formais. Devo explicar essa relação. 
 

Sem dúvida estar inscrita nos quadros da OAB me aproxima dos interlocutores, 

possibilitando que eu circule com certa facilidade por alguns ambientes. A formação 

universitária em direito permite que eu compreenda alguns termos jurídicos utilizados durante as 

conversas, algumas ironias e piadas. Permite que eu saiba de antemão que os advogados, de 

forma geral, gostam de ser chamados de “doutores”, que a elegância e formalidade dos trajes 
 

é bem vista, que admiram discursos com vocabulário requintado. Isso me coloca numa 

posição de menos estranhamento do que um observador totalmente “de fora” e produz, ao 

mesmo tempo, um menor estranhamento da minha presença por parte dos sujeitos da 

pesquisa. 
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Então, independente do lugar que ocupo na profissão, sou vista como “de dentro” ou 

pelo menos como “mais de dentro” do que alguém com formação e atuação em outra área 

do conhecimento. Mas com o decorrer da pesquisa de campo, ao conhecer um pouco mais 

sobre como se organizam e se reforçam os status no interior da profissão, percebi que por 

nunca ter exercido a advocacia como prática cotidiana para meu sustento não compartilho 

das mesmas representações e sentidos que os atores pesquisados. 
 

A formação universitária me possibilitou uma socialização com a etiqueta 

profissional, mas não no que concerne às demais dimensões profissionais. Não sou 

advogada e a partir do que a pesquisa me permitiu observar, os sujeitos com os quais 

dialoguei durante o trabalho, os “advogados militantes” também não me identificavam 

assim, embora não tenham nunca me dito isso expressamente. Aliás, eles me disseram 

mesmo o contrário. Assim, a partir das interações com os interlocutores, em meio a diversas 

representações do que é ser um advogado, o contato com o outro, ainda que próximo, me 

permitiu refletir sobre minha própria identidade enquanto pesquisadora e estudante. 
 

É necessário que eu descreva, então, os conflitos. Dessa forma, no próximo capítulo 

apresentarei os dados reunidos a partir do trabalho de observação participante. 
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2. OS CONFLITOS PROFISSIONAIS 
 
 
 

 

2.1 O primeiro conflito interprofissional 
 
 

 

Em 2014, eu cursava direito na Universidade Federal de Uberlândia. Havia 

finalizado a carga horária de disciplinas, mas ainda precisava cumprir algumas horas de 

estágio. Em razão disso, decidi voltar para Monte Carmelo para assistir algumas audiências 

e completar as exigências curriculares da faculdade para me formar. O plano era 

acompanhar as audiências realizadas no Juizado Especial Criminal. Todavia, ao chegar ao 

fórum, notei que havia muitos estagiários para uma sala pequena. Por causa disso, tínhamos 

que nos apertar em pé. Esses estagiários me contaram que no segundo andar havia um 

“mutirão de conciliação”. Decidi ir até lá. 
 

Devido ao grande volume de audiências, se comparado com o expediente cotidiano 

da comarca, realizadas por causa desse “mutirão”, resolvi cumprir o estágio ali, pois o 

terminaria em menos tempo. Assim, apresentei-me como estudante de direito, disposta a 

cumprir um estágio de observação. As audiências aconteciam no segundo andar do fórum, 

no salão destinado ao tribunal do júri. 
 

Expliquei a uma servidora o motivo da minha presença e pedi autorização para 

assistir as audiências. Ela indicou uma moça mais nova e pediu para que eu falasse com ela, 

pois era a assessora da “nova juíza”. Antes, havia dois juízes na comarca, com a 

transferência de um deles para Uberlândia, a comarca ficou por um tempo com apenas um. 

Aquela seria, então, como me foi informado, a primeira semana de trabalho da juíza recém-

chegada ao fórum da cidade. 
 

Apresentei-me à assessora, ela me pediu que aguardasse. Saiu por uma porta lateral 

dizendo que conversaria com a juíza e lhe pediria a autorização. Voltou com a confirmação 

de que eu poderia ficar ali e que, ao final da semana, a juíza assinaria meus formulários de 

comprovação de presença. 
 

Havia no lugar algumas servidoras do fórum e estudantes estagiárias, essas últimas, todas 

alunas do curso de direito da faculdade local. As estagiárias formavam duplas, sentadas lado a 

lado em mesas de madeira. Cada dupla era responsável por conduzir uma audiência de 

conciliação. Elas sentavam-se de um lado e as parte e seus advogados do lado oposto. A 

assessora coordenava todo o grupo, acompanhando algumas audiências e auxiliando na 
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redação das atas. Como as audiências aconteciam ao mesmo tempo, decidi que seria melhor 

acompanhar apenas uma dupla e passei a semana com as mesmas estagiárias. 
 

Os processos abrangidos pelo “mutirão de conciliação” eram aqueles do Juizado 

Especial Cível, das duas varas da comarca. O evento envolveu servidores, advogados e 

partes. Apesar de a presença do advogado não ser obrigatória no Juizado, quase a totalidade 

das partes estavam representadas por eles. Observei, também, que havia uma grande 

quantidade de processos que diziam respeito às indenizações do seguro Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), eram pessoas cobrando da 

seguradora as indenizações. 
 

Os advogados da seguradora eram de Uberlândia, um homem e uma mulher 

presentes o dia todo, por mais de um dia. Em todas as audiências que participavam eles 

reiteravam que não poderia haver acordo. Eles explicavam que não havia nos processos 

laudo pericial médico. Só poderiam fazer os acordos a partir desses laudos, justificavam-se. 

A assessora pressionava para que o acordo fosse realizado, mas eles diziam que não 

poderiam aceitar ou propor nenhum valor antes da confecção dos laudos, que as audiências 

deveriam ter sido marcadas após as perícias. 
 

Tratavam aquelas audiências como uma grande perda de tempo. Comentavam entre 

eles que não poderia haver acordo. Estavam presentes em todas as audiências para repetir o 

mesmo discurso. A assessora, diante do baixo número de acordos realizados, mostrava-se 

um pouco irritada, em alguns momentos dizia para os advogados da seguradora, “com os 

doutores não tem acordo, né!?”, e os advogados voltavam a explicar o seu ponto de vista. 
 

Em um determinado momento, uma das servidoras pediu que o advogado da 

seguradora se retirasse do salão do júri, pois ele “estava tumultuando e atrapalhando os 

trabalhos”, conforme ela me disse mais tarde. Ele se opôs a cumprir a ordem dizendo que 

não sairia, que “as audiências são públicas” e que, como advogado, ele tinha o direito de 

permanecer ali. O Estatuto da Advocacia e da OAB prevê, no art. 7º, o direito do advogado 

de ingressar livremente “nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, 

ofícios de justiça, serviços notariais e de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo 

fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares; (...)” bem 

como o direito de “permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados 

no inciso anterior, independentemente de licença; (...)” (ESTATUTO DA OAB, 2017). 
 

Diante da tensão, a assessora e a servidora foram até a sala da juíza. A juíza saiu do 

gabinete e veio ao encontro do advogado, com quem conversou brevemente. A servidora e a 

assessora pediram que todos os presentes se retirassem do salão do júri, isso incluía 
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advogados e partes que aguardavam por suas audiências ali dentro. Elas comunicaram que a 

entrada só seria permitida para aqueles que tivessem audiências em curso. 
 

É preciso explicar que o salão do júri é mais amplo do que costuma ser uma sala de 

audiência. À frente, estão posicionadas as mesas ocupadas por acusação, defesa, juiz e jurados 

separados por uma cancela da plateia, acomodada em fileiras de cadeiras de madeira. Como o 

espaço é amplo, os sujeitos que aguardavam suas audiências estavam ali presentes, tanto atrás 

quanto dentro da cancela. Foram, assim, todos colocados para fora, aguardando no saguão. Um 

aviso foi afixado à porta, proibindo a entrada. Esse primeiro conflito, que envolveu uma 

servidora, a assessora, a juíza e o advogado, aconteceu de manhã. 
 

No período de intervalo fui para casa almoçar, à mesa, enquanto comia, contei para 

Eunice o que tinha acontecido, porque o advogado havia deixado o salão visivelmente 

irritado. Quase ao mesmo tempo o celular dela tocou, era o presidente da OAB de Monte 

Carmelo lhe relatando o mesmo acontecimento e dizendo que o advogado havia solicitado a 

intervenção da OAB. Eunice disse que a juíza não poderia fazer aquilo, que “o advogado 

não pode ser proibido de entrar no salão do júri” e que se o Presidente não se manifestasse 

em apoio a esse advogado, ela o faria, enquanto conselheira estadual da Ordem. 
 

Às 13h, de volta ao centro da cidade, ela me avisou que iria ao fórum, que não deixaria 
 

“um absurdo desses acontecer”, que esse seria o seu “papel enquanto representante da 

Ordem”. Fomos juntas ao fórum, na entrada ela encontrou um colega advogado de Patos de 

Minas, uma cidade da região, cumprimentou-o e disse que era muito bom encontrá-lo naquele 

momento e que, por ele também ser conselheiro da OAB, deveria lhe acompanhar. Enquanto 

eles seguiram para a sala da OAB que fica dentro do fórum, eu subi para continuar o estágio. 
 

Num determinado momento, Eunice e o colega conselheiro entraram no salão do Júri 

e se sentaram na parte reservada à plateia. A assessora os abordou perguntando se eles iam 

fazer alguma audiência. Eles responderam que não e a assessora apontou para a porta. Mas 

antes que ela pudesse falar, Eunice, conforme me relatou posteriormente, entregou-lhe as 

carteiras de conselheiros estaduais da Ordem, identificações dela e do colega, e disse que 

eles estavam ali “representando a OAB”. Em razão disso, iriam “assistir as audiências do 

dia” e pediu que “constasse em ata a presença” deles. 
 

A assessora pediu um minuto e saiu com as carteiras. Retornou acompanhada do juiz e 

da juíza. De acordo com o relato de Eunice, pois eu não pude ouvir a conversa, o juiz, ao se 

aproximar, perguntou o que estava acontecendo. Eunice lhe disse que um advogado havia 

reclamado na OAB de que foi proibido de permanecer no salão do júri e que havia, inclusive, 
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uma placa na porta negando a presença aos advogados. Diante disso, ela e o colega, como 

conselheiros, estavam ali para apurar os fatos e saber se aquilo estava ocorrendo. 
 

A servidora do fórum responsável pela expulsão do advogado, ao ouvir o diálogo, 

justificou a questão dizendo que o advogado estava tumultuando os trabalhos. Eunice lhe 

perguntou de quem havia sido a ordem de proibição de entrada aos advogados. De acordo 

com ela, a juíza, antes que a servidora respondesse, indagou-lhe: “mas é assim que você me 

recebe? Nem veio me dar boas vindas e já está tumultuando meu trabalho”. Eunice lhe 

respondeu que visita “apenas os amigos e que, de minha [da parte de Eunice] parte, não 

baterei na porta de juiz nenhum para pedir despacho. Baterei sim na porta dos juízes e ela 

se abrirá sempre quando forem violadas as prerrogativas [dos advogados]”. 
 

O juiz pediu calma. De acordo com Eunice, a juíza disse que não havia reclamação 

de ninguém. A advogada pediu que a juíza aguardasse, pois iria buscar a ata de registro da 

reclamação do advogado na sala da OAB. Diante da situação, o juiz reconheceu que teria 

acontecido um erro. Aquilo não passava de um “mal entendido” e, conforme relato de 

Eunice, ele retirou o aviso de proibição da entrada. 
 

Todavia, a juíza se posicionou dizendo que não estava nada resolvido e que “exigia 

uma retratação de Eunice e da OAB”, conforme me contou a advogada. Eunice, então, lhe 

perguntou: “retratação do que? Da ilegalidade na violação das prerrogativas? Eu cumpro 

minha parte e os senhores cumpram a parte dos senhores.” O juiz acalmou os ânimos e 

autorizou que partes e advogados entrassem no salão do júri, pois não haveria possibilidade 

de que tantas pessoas, uma vez que se tratava de um “mutirão de conciliação”, aguardassem 

no saguão. 
 

Enquanto eles conversavam, todas as estagiárias e servidoras olhavam para eles. 

Apesar de ninguém ter dito, a situação foi tensa. A assessora observava de olhos arregalados 

e as estagiárias que eu acompanhava não conseguiam disfarçar o interesse em ouvir o que 

aquele grupo conversava. Elas interromperam o trabalho e só olhavam naquela direção. 

Observei a reação das pessoas no momento, porque eu era a única a não olhar para o grupo, 

eu estava constrangida e preocupada com como ficaria minha relação com essas pessoas 

depois dessa intervenção naquele espaço. 
 

Uma advogada sentada à minha frente fez um comentário para mim sobre Eunice. Ela 

sabia do parentesco, algo sobre como “sua mãe” gosta de se envolver em “brigas”. As 

estagiárias com expressões tensas no rosto e de olhos mais arregalados do que os da assessora se 

viraram ao mesmo tempo para mim e uma delas perguntou: “ela é sua mãe?”. Muitos já o 

sabiam por nos conhecer, tendo em vista ser uma cidade pequena. Mas dessa pergunta em 
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diante, todos naquele lugar sabiam que a advogada que conversou com os juízes era minha 

mãe. 
 

Até mesmo o advogado expulso do salão veio falar comigo, ele tinha as mãos 

trêmulas e estava nervoso. Disse que sentiu “firmeza na atuação” de Eunice, que ao 

procurar a OAB não se sentiu muito confiante com a postura do presidente local, mas que 

com Eunice foi diferente, que naquele momento ele via “a OAB em ação”. Disse que não 

poderia aceitar aquela “humilhação”, referindo-se a ser retirado do salão do Júri. Houve 

ainda, depois disso, um momento de tensão explícita e de discussão em voz alta entre a 

servidora que o expulsou e esse advogado que, agora mais confiante, respondeu à 

funcionária do fórum “a senhora quer que eu chame a OAB de novo?”. 
 

Essa foi a primeira de uma série de disputas entre os advogados e a juíza envolvendo 

a questão das prerrogativas profissionais dos advogados. Este conflito sinaliza, desde o 

início, as estratégias dos profissionais, como a solicitação de intervenção da OAB diante da 

violação de prerrogativa do advogado, a atuação dos membros da OAB para fiscalizar o 

cumprimento das prerrogativas profissionais e o posicionamento divergente dos juízes da 

comarca, um deles aberto a negociações e o outro, não. 

 

 

2.2 “A briga com a juíza” 
 
 

 

Com o passar do tempo, os advogados começaram a procurar a OAB de Monte 

Carmelo para fazer reclamações contra a atuação profissional dessa magistrada. Os 

primeiros relatos diziam respeito à questão da juíza não recebê-los em seu gabinete. De um 

ponto de vista normativo, o Estatuto da OAB prescreve que os advogados possuem livre 

acesso aos gabinetes dos juízes. 
 

No cotidiano, observei que é comum que essas reuniões entre advogados e juízes 

ocorram. As reuniões são motivadas por pedidos dos advogados de celeridade para “dar 

andamento a um processo” por meio de “despachos”. Isto é, as ordens escritas dos juízes, e 

a produção de sentenças para encerrar os processos numa “tutela jurisdicional”, como eles 

explicam. O que se sobressaía nas conversas, num primeiro momento, era a insatisfação 

coletiva por não serem recebidos e pelo tratamento dispensado na recusa. 
 

Havia, também, comentários de muitos advogados sobre a demora da juíza em emitir 

tais “despachos” e sentenças. Assim, as queixas sobre a demora na expedição dos 

“despachos” foi interpretada pelos profissionais, como uma “ausência de prestação 
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jurisdicional”. Isso produzia ainda mais a procura dos advogados pela juíza em seu gabinete. 

Consequentemente, as recusas em recebê-los se reproduziam numa prática interpretada 

negativamente por eles. Pois, isso aumentava a insatisfação em relação aos clientes dos 

advogados, a quem os profissionais são frequentemente chamados a se posicionar. A ausência de 

sentenças nos processos dificultava-lhes igualmente o recebimento de honorários, já que esta é 

uma questão profissional na relação entre advogados e clientes. 
 

Os advogados se queixavam que eram recebidos pela assessora da juíza que negava 

de pronto o atendimento no gabinete. O acúmulo de trabalho era frequentemente utilizado 

como razão para não os receber. Para aqueles que às vezes insistiam no atendimento, a 

insatisfação era justificada pelos advogados por uma confrontação pela juíza, que dizia que 

eles deveriam escolher entre “ser recebidos ou [deixar] ela trabalhar”. Essas queixas eram 

gerais e ouvi muitas vezes e de diversos interlocutores. 
 

O fato de que qualquer contato fosse feito sempre por meio da assessora os incomodava. 

O tratamento jocoso também explicitava esta oposição interprofissional. Era comum em suas 

explicações rirem ao chamar a assessora de “segurança da juíza” ou de “cão de guarda”. O 

significado negativo situa essa prática como contrária às práticas de acesso à juíza. Afinal, todos 

reconheciam que para chegar à juíza era primeiro preciso “passar pela assessora”, como 

lamentavam os advogados em suas conversas. Assim, a juíza passou a ser vista como figura 

inacessível aos advogados. Essa prática foi formulada numa Reclamação contra a juíza pela 

OAB à corregedoria do TJMG, em que os advogados expuseram que 

 

O tempo diário da magistrada é dedicado, em grande parte, para reuniões sociais, 

ou quando não, permanece “trancada”, “incomunicável”, em sua sala, sem 

produtividade aparente, em detrimento ao andamento célere do Poder Judiciário de 

Minas Gerais.  
A postura da magistrada é a mesma desde seu ingresso na magistratura, vez que 

fatos idênticos ocorreram nas Comarcas anteriores onde atuou (...). (Reclamação 

OAB) 

 

Diante de uma série de reclamações formuladas pelos advogados à assessora, a juíza 

instituiu um caderno para servir de protocolo de atendimento, sujeitando-os a práticas de 

controle inusuais, do ponto de vista dos advogados. O caderno também foi objeto de 

“revolta e indignação”, como foi descrito. Diversos interlocutores descreviam o 

“caderninho” de uma forma pejorativa explicando que “caderninho não era atendimento”. 

Na Reclamação, consta que 
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A magistrada, que nunca atendeu aos advogados pessoalmente, passou a exigir 

“formulário próprio”, de sua autoria, a fim de evitar o contato pessoal entre ela e 

Advogados, iniciando o calvário quanto ao atendimento.  
As dificuldades criadas pela magistrada, impedindo seu contato direto com os 

advogados, passaram a preencher a pauta de reuniões da 88ª Subseção da 

OAB/MG, em Monte Carmelo. Com o sistema de formulários, a magistrada se 

achou desincumbida do dever de atendimento direto ao advogado que é inerente à 

prestação jurisdicional.  
Diante da ineficácia da sistemática de formulário criado pela magistrada, os 

advogados passaram a se recusar a preenchê-los (doc. 62). (Reclamação OAB) 

 

O agravamento desse conflito interprofissional produziu novos contornos 

intraprofissionais. Como no exemplo de uma interlocutora, que relatou aos risos sobre o 

caso de uma estagiária que havia sido contratada como “assessora da assessora”, ao que 

um advogado completou que agora eles eram atendidos estritamente por essa funcionária, 

pois nem a assessora estaria mais disponível. 
 

Outro ponto de conflito entre advogados e juíza surgiu em 2015 quando houve a 

criação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUS). Este centro de 

conciliação e mediação foi trazido pela juíza e funciona no Fórum da comarca. Sua 

inauguração foi um evento no Fórum. 
 

A criação do CEJUS foi apresentada como uma “parceria” entre o TJMG e a 

faculdade privada local que oferta um curso de direito. No evento, estavam presentes e 

discursaram a juíza como coordenadora e responsável pelo projeto, o juiz como Presidente 

do Foro, um desembargador, representando o TJMG, e o Diretor-Geral da faculdade, um 

homem com ligações políticas na cidade, que já ocupou o cargo de vice-prefeito juntamente 

com o atual prefeito da cidade. Na plateia havia muitos advogados presentes. 
 

De acordo com o que foi dito no dia e com reportagens1 que noticiaram o evento, a 

parceria entre a faculdade privada e o TJMG envolve a seleção de estagiários graduandos 

em direito para realizarem as audiências de conciliação e mediação. Essa parceria é 

importante para compreender alguns desdobramentos do conflito profissional. 
 

Essa faculdade posicionou-se como um dos aliados da juíza, do ponto de vista dos 

advogados. Ao empregar advogados que lecionam em seus cursos, meus interlocutores 

afirmavam que “quem trabalha na [menção a faculdade privada] não pode se manifestar 

contrário a juíza para não ser demitido”. 
 
 
 

1 Ver: Reportagens sobre a inauguração do CEJUS em Monte Carmelo: Disponível em: 

< http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/justica/justica/TJ-instala-Cejus-em-Monte-Carmelo.html>; 
<http://anamages.org.br/noticias/tjmg-instala-centro-judiciario-de-solucao-de-conflitos-em-monte-
carmelo>; <http://www.montefm.com.br/noticias/fucamp-firma-convenio-com-tribunal-e-justica-do-
estado-de-minas-gerais-tjmg/>. Acesso em 06 de out. de 2017. 

http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/justica/justica/TJ-instala-Cejus-em-Monte-Carmelo.html
http://anamages.org.br/noticias/tjmg-instala-centro-judiciario-de-solucao-de-conflitos-em-monte-carmelo
http://anamages.org.br/noticias/tjmg-instala-centro-judiciario-de-solucao-de-conflitos-em-monte-carmelo
http://www.montefm.com.br/noticias/fucamp-firma-convenio-com-tribunal-e-justica-do-estado-de-minas-
http://www.montefm.com.br/noticias/fucamp-firma-convenio-com-tribunal-e-justica-do-estado-de-minas-
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Em reportagem veiculada no site da Casa Civil do Estado de Minas Gerais há a 

seguinte declaração fornecida pela juíza 

 

A coordenação da unidade estará sob responsabilidade da juíza (...), que se 

declarou grande incentivadora da conciliação e da mediação. "Atuo como 

conciliadora há quase 16 anos, ao longo dos quais pude testemunhar que a 

oportunidade de comunicação eficiente para a construção de um acordo é a solução 

que melhor atende aos anseios das pessoas envolvidas em um conflito, além de 

trazer excelentes resultados aos profissionais da área jurídica", ressalta.  
Na avaliação da magistrada, a implantação do Cejus é "um marco na história da Justiça 

em Monte Carmelo", sendo "passo importantíssimo para a conquista de dias melhores 

para a comarca e também para nos colocarmos em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil". De acordo com a juíza, tramitam hoje na comarca 22 mil feitos, 

"número em descompasso com os nossos ideais. No fundo, nosso objetivo é um só: 

queremos resolver os conflitos dos jurisdicionados, de maneira célere e eficiente, cada 

qual exercendo seu papel nessa nobre missão de pacificação social. 

 

Alguns meses após essa inauguração uma reportagem no site do TJMG exaltou que a 

Comarca de Monte Carmelo comemorava os resultados obtidos com a instalação do CEJUS 

e apresentou índices de quantos acordos foram realizados, a manchete diz: “Monte Carmelo 

comemora resultado positivo de CEJUS em 20152”. 
 

Todavia, essa leitura sobre o sucesso da implantação do CEJUS não foi 

compartilhada pelos advogados da cidade. Havia queixas constantes, tanto formalizadas 

para a OAB quanto, informais, sobre a falta de treinamento dos estagiários que realizavam 

as audiências de conciliação e mediação. Como era relatado, advogados e clientes eram 

coagidos pelos estagiários nas audiências a aceitarem as propostas de acordo formuladas 

pelas empresas rés nos processos. A assessora da juíza era responsável por coordenar 

diretamente os trabalhos, a magistrada não conduzia de forma presencial essas audiências. 
 

Ao recusar o acordo e o debate com os estagiários se intensificar, a assessora 

intervinha e, conforme me foi relatado, “ameaçava” o advogado dizendo que “se o acordo 

não fosse aceito, a magistrada julgaria em espécie menor do que a proposta de acordo”. 

Essa prática do “acordo forçado” também é observada em outros contextos entre os 

profissionais do “mundo do direito” (TORRES DE MELLO RANGEL, 2013, p. 73). De 

acordo com os advogados, o cliente aceitava a proposta “diante da coação”, mesmo “não 

estando satisfeito”. Uma prática igualmente reconhecida pelos profissionais do direito, 

conforme observou Angela Moreira-Leite (2003, p.99) em sua pesquisa de campo nos 

Juizados Especiais Cíveis. 
 
 

 
2 Disponível em: <http://www9.tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/cine-
clube/noticias/detalhe-1898.htm#.WdfPR1tSzIU>. Acesso em: 06 de out. de 2017. 

http://www9.tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/cine-clube/noticias/detalhe-
http://www9.tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/cine-clube/noticias/detalhe-
http://www9.tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/cine-clube/noticias/detalhe-
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Um dos advogados relatou que, ao não aceitar a proposta de acordo de três mil reais, 

mesmo diante dos constrangimentos impostos na audiência, teve a causa julgada em dois 

mil reais pela juíza, conforme “ameaça” anterior. A diminuição do valor do pedido, embora 

seja comum, foi interpretada negativamente pelo advogado que atribuiu a decisão ao 

conflito interprofissional. 
 

Além disso, a reclamação formalizada pela OAB explicita que quando o advogado 

resistia em aceitar o acordo, a impressão da ata era atrasada de forma a inviabilizar que o 

profissional realizasse qualquer outro trabalho no dia. Em “resposta” a essas críticas, como 

percebiam os advogados, houve a publicação de uma notícia numa revista local, elogiando o 

trabalho da juíza e dos estagiários no CEJUS. Houve, também, a publicação de textos no 

Facebook de estagiárias defendendo o trabalho realizado pelo centro de conciliação. Algumas 

estagiárias do CEJUS citaram de forma pejorativa os advogados em seus comentários. Esses 

comentários estão documentados na Reclamação, apresento-lhes um deles 

 

O que esses advogados afirmam é que os conciliadores são incapacitados de fazer 

audiências, que o Cejus não funciona, além de outras reclamações infundadas. 

Gostaria apenas de esclarecer alguns pontos porque não concordo com tamanha 

ignorância. Para começar o papel do Cejus é a pacificação, é o local em que as partes 

buscam para resolver suas demandas por meio da composição, sem necessidade de 

ajuizar ação. (Reclamação OAB). 

 

Conflitos entre advogados e conciliadores são comuns no decorrer das audiências, 

como observaram Moreira-Leite (2003) e Victor Torres de Melo Rangel (2013). Apesar 

disso, meus interlocutores afirmavam que “a briga” não era com os estagiários, mas sim 

com a juíza e viam essas manifestações em redes sociais apenas como um ato pensado e 

ordenado pela magistrada. Da mesma forma, negavam que o problema seria o CEJUS em si, 

para eles, o problema estava “na forma como ele funcionava” na cidade. 
 

Essas críticas se manifestaram coletivamente em um curso fornecido, gratuitamente, pela 

OAB sobre o Novo Código de Processo Civil. Um palestrante vindo de Belo Horizonte, falava 

sobre as audiências e a possibilidade de gravação em áudio ou vídeo por qualquer dos 

participantes. Nesse momento, a aula foi interrompida com muitas queixas dos advogados 

presentes que relatavam as “coações e abusos” cometidos pelos estagiários e pela juíza durante 

as audiências na cidade. Um advogado disse que em “Monte Carmelo as coisas funcionavam 

diferente”, que “aqui a juíza força os acordos, ameaçando os advogados”. 
 

Os presentes concordavam e se manifestavam em apoio ao colega. Sem graça, o 

professor dizia que não poderia ser daquele jeito e alunos e palestrante discutiam a 
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possibilidade de gravarem as audiências como “prova dos abusos”. Em decorrência desse 

debate, a OAB de Monte Carmelo soltou uma nota recomendando que os advogados 

gravassem todas as audiências, para “segurança e integridade do Poder Judiciário e para 

evitar constrangimentos”, pedia que “os advogados apenas comunicassem no início da 

audiência que a gravação seria realizada, conforme prescrição legal do novo Código de 

Processo Civil”, de acordo com o que me foi relatado. Alguns advogados fizeram gravações 

por um breve período de tempo, mas a maioria não seguiu a recomendação e os 

“constrangimentos” continuaram a ocorrer, não apenas no CEJUS, mas em audiências que 

a juíza presidia. 
 

Algumas partes, também, reclamavam do tratamento que lhes era conferido pela 

juíza, de acordo com o que me foi dito pelos interlocutores. A juíza “mandar testemunhas 

calarem a boca” e destratar advogados e partes fazia parte do cotidiano das audiências. Há, 

na reclamação formalizada ao TJMG e ao CNJ, o relato de dois casos. Um deles aconteceu 

com uma senhora que se apresentou como testemunha em uma audiência. Segue o relato 

 

Ao ter seu depoimento colhido na condição de informante, solicitou, na 

simplicidade de quem não tem o hábito de participar de processos judiciais, a 

retificação do depoimento, tendo em vista que não era o que ela teria dito na 

ocasião razão pela qual foi duramente maltratada pela Dra. (...) [a juíza], que 

em meio a diversos impropérios que fogem ao bom senso, bem como ao dever de 

cortesia e urbanidade, ameaçou prender a depoente caso ela não se comportasse. 

Tal fato foi deveras angustiante para a depoente que, em elevada idade, nunca havia 

passado por tamanho constrangimento, assim saiu da sala de audiência aos prantos. 

(Reclamação OAB, grifos originais). 

 

Os conflitos e as tensões apenas se agravavam. Um advogado disse que “graças a 

Deus ele ainda não tinha realizado nenhuma audiência com a juíza”. Isso porque, os 

rumores se espalharam, pois os advogados conversavam entre si e compartilhavam suas 

experiências. Foi um período de muita angústia para meus interlocutores. Um dos 

interlocutores relatou que o “estresse causado pelas decisões sem nexo da juíza” havia 

provocado a elevação de suas taxas de triglicerídeos e pressão a níveis altíssimos. Ele 

explicou “decisões sem nexo” como o fato de “ela [juíza] não guardar uma consistência 

lógica entre os pedidos das peças processuais e as sentenças”. 
 

Outra reclamação comum dos interlocutores era a frequente ingerência da juíza em 

seus “despachos” ou “sentenças” indicando outros procedimentos para o pedido do 

advogado, que não aquele escolhido pelo profissional. Cito o exemplo do inventário, um 

tipo de processo judicial utilizado para a partilha de bens do morto. Ele pode ser feito de 

duas formas, pela via do judiciário ou de forma administrativa, num cartório de notas. 
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São duas possibilidades concedidas pela lei, que determina que a escolha do 

procedimento cabe à parte interessada. Meus interlocutores relatavam que a juíza “despachava” 

de forma “grosseira” dizendo que o advogado “desconhecia a lei”, pois o procedimento poderia 

ser realizado pela via extrajudicial. Na perspectiva dos meus interlocutores, a juíza “acusava” o 

advogado de “onerar” o judiciário ao adotar a via judicial. 
 

Meus interlocutores, todavia, justificavam-se me explicado que pela via extrajudicial 

o procedimento é mais rápido, mas ele tem custos mais altos que devem ser pagos de uma 

só vez, o que nem sempre atende aos interesses e condições financeiras do cliente. 

Reafirmavam que a lei possibilitava as duas opções e que a escolha por uma delas era uma 

decisão que cabia ao advogado em conjunto com o cliente. 
 

Os representantes da OAB me relataram que, mais de uma vez, advogados chegaram 

aos prantos durante as denúncias e reclamações sobre o comportamento profissional da 

juíza. O Presidente da OAB em Monte Carmelo me contou que, desde que os conflitos 

começaram, ele “vive isso” todos os dias, ele explicou: “Não tenho mais sossego” e “não 

consigo trabalhar, pois toda hora tem alguém batendo na porta com algo novo”. 
 

O exemplo de uma advogada foi bastante citado por meus interlocutores durante a 

pesquisa e seu relato consta na reclamação apresentada pela OAB. Ela é uma advogada 

jovem e a maioria dos processos em que atua são da área de direito penal. Em uma 

audiência em que defendia um réu preso, a juíza disse, durante a audiência e na presença da 

promotora de justiça e do cliente, que “a moça era uma péssima advogada”, pois ela não 

estaria realizando a defesa da forma correta. A juíza disse à advogada que se lembraria dela 

em todos os processos e anotou seu nome em um caderno. 
 

Diante disso, a advogada solicitou a presença de um representante da OAB. De acordo 

com ela, a juíza teria dito que trataria os advogados conforme mereciam e “mandou” que ela se 

acalmasse, ou seria presa por desacato. Olhando para o cliente, a juíza falou que a advogada o 

estava prejudicando ao solicitar a OAB, pois impedia que o processo seguisse seu curso normal. 

Chorando, após o término da audiência, a advogada procurou a OAB para realizar a denúncia. 

Com o tempo, a tensão entre elas aumentou. Na reclamação formalizada pela OAB, segue um 

trecho de uma das representações formuladas por essa advogada 

 

No momento a Juíza me convidou para entrar e mais uma vez, mandou sobre mim 

uma avalanche de críticas, e mais ameaças de não fazer nenhum despacho, 

enquanto nós (advogados) insistíssemos em atendimentos, pois segundo ela 

enquanto está atendendo um, poderia estar despachando no processo de outro.  
Como se não bastasse me submeteu mais uma vez a um “caderninho”, mandou 

que eu assinasse, como se minha assinatura valesse por um atendimento, o que 
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não é verdade. Aqueles minutos ali não foram de esclarecimentos, conversa sadia, 

dúvidas, ou qualquer solução que busca um advogado, foi de pura e simples 

humilhação, em frente a sua assessora e demais trabalhadoras daquela vara.  
Relato com uma imensa lástima a este Representante que, nunca me senti tão 
humilhada quanto naquele momento. (...) 

Deixo minha lamentação por tais atitudes, meu desgosto em atuar na 1ª vara da 

Comarca de Monte Carmelo e meu sincero arrependimento de ter estudado 

uma vida, para lidar com uma profissional como esta. De saber que ganho a 
vida tendo que me calar e aguentar humilhações de quem “acha” que é melhor 

que eu hierarquicamente, mas que infelizmente para ela, não temos nenhuma 

hierarquia, a não ser a hierarquia da educação, do amor, em especial, do respeito ao 

próximo. (Reclamação OAB, grifos originais). 

 

Há muitos relatos como esse de advogados que se sentiram humilhados pelos 

comentários da juíza em audiência ou em seu gabinete na presença frequente do Ministério 

Público e de servidores da vara. Um advogado de mais de 70 anos chorou diante do 

presidente do TJMG, quando contou que nunca teria se sentido “tão humilhado” como se 

sentiu pelo tratamento dispensado a ele pela juíza, em tantos anos de exercício profissional. 

As queixas se espalharam, os advogados diziam que não havia “como trabalhar”, “que a 

juíza não sabe o direito” e “se sente acima da lei”, “que ela não despacha” e que “eles 

estavam endividados”. Era comum que individualizassem o problema, atribuindo-o às 

características pessoais negativas que utilizavam para descrever a juíza. Nesse sentido, eles 

diziam que não se tratava de uma “briga” com o TJMG ou com toda a magistratura. O 

problema seria com essa juíza em específico. 
 

Diante de um volume significativo de acusações semelhantes, os representantes 

locais da OAB entraram em contato com a Seccional de Belo Horizonte e solicitaram o 

auxílio e a intervenção da OAB/MG. Por causa disso, foi enviado à cidade o procurador de 

prerrogativas da instituição que se reuniu e ouviu as queixas dos advogados e se propôs a 

mediar o conflito com a juíza. Em companhia de Eunice e do presidente da OAB de Monte 

Carmelo, eles foram conversar com a juíza, expor as queixas dos advogados e ouvi-la. Ao 

chegar ao fórum, Eunice me relatou que a assessora lhes impediu a entrada, mas que o 

procurador de prerrogativas pediu licença à funcionária e entrou no gabinete mesmo assim. 

Ele sentou-se e apresentou-se como representante da OAB. 
 

Conforme me explicou, ele disse à juíza que havia uma série de reclamações feitas 

pelos advogados que afirmavam que “ela não os atendia” e que eles lhe haviam relatado, 

também, uma orientação para que todos os acordos no CEJUS fossem realizados com a 

limitação de indenização em dois mil reais. De acordo com o procurador, a juíza não se 

mostrou disposta a conversar e passou a “rebater tudo” que ele falava. “O que ela aceitava, 
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ela vinha com algo sem sentido”, relatou-me o procurador, e como exemplo, citou a queixa 

sobre a limitação em dois mil reais da indenização no CEJUS. 
 

De acordo com seu relato, quando ele falou sobre isso, a juíza não negou o fato, 

apenas disse que em relação a isso não haveria o menor problema, bastaria que os 

advogados recorressem das decisões. Por fim, ela disse, de acordo com meus interlocutores 

que estiveram presentes nessa reunião, que se 51% dos advogados da comarca estivessem 

insatisfeitos com seu trabalho, ela pediria remoção para outra comarca. O presidente da 

OAB local respondeu que havia uma lista, com assinatura de mais de cinquenta por cento de 

advogados, que reiterava as queixas. No mesmo momento, a juíza pediu para ver a lista e o 

presidente disse que ele estava ali representando esses advogados e que ela não teria acesso 

a essa lista. 
 

Diante do que foi dito nessa reunião, os representantes da OAB realizaram uma 

reclamação à corregedoria do TJMG e ao CNJ. O texto formulou denúncias sobre uma série 

de irregularidades e pediu a instauração de sindicância com a, consequente, abertura de 

processo administrativo disciplinar. Além disso, requereram que fosse realizada na comarca 

uma correição extraordinária. 
 

Na reclamação ao TJMG, constam as questões já apresentadas, como as coações em 

audiências, a negativa de atendimento aos advogados e a “falta de urbanidade no trato com 

advogados e partes”. Além disso, os advogados denunciaram que a juíza nomeou em todos 

os processos o mesmo perito médico, um profissional com consultório em outra comarca e 

que seria cliente do esposo, advogado, da juíza. A reclamação alega que o perito cobrava 

adiantado das partes o atendimento prestado, mesmo em casos de justiça gratuita, quando 

não poderia realizar a cobrança. 
 

Denunciaram, também, que a nomeação de advogados dativos era violada pela juíza. 

A OAB, de acordo com esse documento, encaminha ao fórum lista com os advogados 

dativos da comarca e as nomeações devem segui-la. No entanto, uma advogada narrou ter 

escutado na secretaria do juízo que alguns advogados possuíam “escaninhos dentro da 

vara”, que os servidores utilizavam para depositar os processos que seriam distribuídos a 

esses profissionais. Assim a reclamação fala que 

 

No balcão da Secretaria da 1ª Vara, prevalece uma “lista restrita”, diversa da 

ordem geral de advogados interessados, que “foi selecionada” entre os amigos do 

rei, ou seja, protecionista a poucos. 

Em 02/06/2016 a advogada (...) presenciou a nomeação privilegiada e formalizou 
representação junto à Subseção da OAB para a tomada de providências (doc. 43). 

(Reclamação OAB). 
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A reclamação aborda, ainda, a questão de a juíza não cumprir o requisito de residir na 

comarca, nem a carga horária de seis horas de trabalho diário, o que causaria o problema da 

“morosidade processual”. Na reclamação há tabelas indicando a baixa produtividade da juíza 

 

Em novembro de 2014, primeiro mês da magistrada na Comarca, como titular da 1ª 

vara, recebeu ela 472 processos pendentes de despacho e 27 processos pendentes de 

sentenças além do prazo legal. Desde então, o aumento passou a ser medonho, 

conforme demonstra a tabela: (doc. 48) 
 

 

 CONCLUSOS PARA CONCLUSOS PARA 

 DESPACHO ALÉM DO SENTENÇA ALÉM DO 

 PRAZO LEGAL PRAZO LEGAL 
   

DEZ/2014 660 31 
   

JAN/2015 698 197 
   

FEV/2015 995 208 
   

MAR/2015 1179 228 
   

ABR/2015 1359 235 
   

MAI/2015 1397 246 
   

JUN/2015 1476 264 
   

JUL/2015 1539 277 
   

AGO/2015 1660 310 
   

SET/2015 1784 359 
   

OUT/2015 1672 354 
   

NOV/2015 1674 379 
   

DEZ/2015 1747 402 
   

JAN/2016 1759 402 
   

FEV/2016 1565 432 
   

MAR/2016 1979 511 
   

ABR/2016 2019 711 
   

 
 

A violação é patente, vez que houve aumento vertiginoso dos processos conclusos 

além do prazo legal. A magistrada não toma as providências necessárias para que os 

atos se realizem nos prazos legais, excedendo injustificadamente os prazos 

estabelecidos pela lei. (Reclamação OAB). 

 

Após o protocolo desta reclamação, os advogados se queixavam que as perseguições da 

juíza haviam aumentado e que o Tribunal ainda não havia feito nada. Uma série de outras 

acusações e reclamações foram oficializadas, por meio do site da ouvidoria do TJMG. Os 

interlocutores me explicaram que a juíza ameaçava chamar a polícia militar para redigir boletins 

de ocorrência contra advogados na tentativa de intimidá-los, pois conforme eles, não 
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havia qualquer razão para tal atitude. A juíza registrou queixa, por boletim de ocorrência, 

contra três advogados. 
 

Numa dessas situações, em que havia redigido um boletim de ocorrência contra 

Eunice, a advogada decidiu procurar a polícia militar para lavrar um boletim de ocorrência 

contra a juíza. Conforme me relatou, alegava que o primeiro boletim de ocorrência 

representava o “abuso de autoridade” cometido pela juíza, uma vez que “nenhuma 

infração havia ocorrido”. Diante da recusa do capitão da polícia militar em fazer o registro 

da ocorrência, a advogada procurou a polícia civil para lavrar o boletim. 
 

De acordo com Eunice, o policial civil que a atendia havia começado o registro 

quando recebeu um telefonema e interrompeu o ato, dizendo que a internet estava fora do 

ar. Ela pediu o nome do policial civil e disse que “ia denunciar e tomar as providências 

cabíveis com relação a todos”. Alguns minutos depois, o policial civil foi até o escritório de 

Eunice, disse que havia ligado para o delegado regional e recebido ordens que autorizavam 

que o boletim de ocorrência fosse redigido. De acordo com Eunice, o policial civil lhe pediu 

desculpas dizendo que “é briga de cachorro grande e eu [o policial civil] não posso me 

envolver”. Ela formalizou denúncias na corregedoria da polícia militar e do TJMG. 
 

Como a relação entre advogados e juíza apenas se tornava mais tensa, o presidente 

da OAB/MG foi à cidade acompanhado de conselheiros estaduais de comarcas vizinhas, 

quando se reuniu com os advogados na OAB local e ouviu as queixas e acusações. Durante 

o evento foram afixados cartazes agradecendo à presença do presidente e outros com os 

seguintes dizeres de protesto: “CNJ e TJMG vamos fiscalizar?”; “1 Vara: sem sentença, 

sem despacho, sem respeito”; “caderninho não é atendimento”. 
 

A partir desse dia, em todas as manifestações públicas contrárias à juíza, os advogados 

vestiam-se de preto em sinal de “luto” ao judiciário. Usavam, também, desde essa data um 

adesivo colocado ao peito. Abaixo algumas fotos mostram os cartazes e o adesivo de protesto: 
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Fotografia 1- Cartazes afixados na sede da OAB local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: OAB/MONTE CARMELO, 2017. 
 
 
 

 

Fotografia 2 - Adesivo de protesto utilizado pelos advogados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: PIRES, 2017. 
 

 

Por causa dessas faixas, a juíza entrou com uma ação criminal contra Eunice e contra o 

presidente da OAB de Monte Carmelo. Trata-se, segundo a ação, de crime contra a honra da 

juíza. Os dois representantes da OAB foram chamados ao ministério público para fazerem um 
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acordo. Para que isso acontecesse, a promotora exigia que eles assumissem a infração e se 

desculpassem publicamente com a juíza. Eles se recusaram e não houve acordo. 
 

Meus interlocutores sempre fazem referência a esse evento com os conselheiros e o 

presidente da OAB/MG. Pois, nesse mesmo dia, a juíza teria marcado um evento em seu 

apoio na porta do fórum. Diante da ausência de plateia, os apoiadores da juíza (a assessora, a 

estagiária “assessora da assessora” e um conselheiro tutelar) foram para a porta da OAB e 

fotografaram os advogados ali presentes. Foi necessário que um dos conselheiros estaduais 

pedisse para que a assessora da juíza se retirasse do local, uma vez que se tratava de uma 

“reunião particular dos advogados”, como explicou. 
 

Um de meus interlocutores se sentiu muito ofendido com o fato e me contou que, até 

então, não tinha tido nenhum problema com a juíza. Ele tinha ido a essa reunião em 

“solidariedade aos colegas”. No entanto, a presença “intimidatória” da assessora os 

fotografando se tornou o suficiente para que ele se aliasse ao grupo mais combativo no 

conflito com a juíza. Nas conversas, ele sempre contava consternado sobre esse episódio. O 

presidente da OAB de Monte Carmelo relatou, também, que, no dia desta reunião, a polícia 

militar passou diversas vezes na porta da “Casa dos Advogados”, em uma viatura com 

velocidade reduzida. Em determinado momento, um dos advogados teria ironicamente 

convidado os policiais a descerem e prestigiarem o evento. 
 

Nesse mesmo dia, o presidente da OAB/MG e alguns conselheiros estaduais se 

reuniram com a juíza, mas novamente não houve possibilidade de acordo. Em certo 

momento da reunião a juíza disse, referindo-se a outra ocasião, que pensou em “dar voz de 

prisão à advogada Eunice”. Eunice não estava presente durante essa reunião. Isso foi o 

suficiente para que um dos conselheiros, de acordo com seu relato, “perdesse a paciência” 

e se retirasse da reunião. Ele se justificou por ter abandonado a reunião da seguinte forma: 

“Deixei a reunião no meio, uma vez que a juíza demonstrou duas coisas: um, que ela não 

conhece o direito, pois pensou em dar voz de prisão a advogado e dois, sua inabilidade de 

conversar com advogados”. Antes de sair da reunião, todavia, os interlocutores presentes 

disseram que esse conselheiro estadual da Ordem “deu uma aula de direito penal para a 

juíza”, explicando quais requisitos autorizam uma prisão. 
 

Nessa mesma reunião, conforme relatou o presidente da OAB de Minas Gerais aos 

conselheiros estaduais em reunião na sede da Ordem em Belo Horizonte, a juíza teria lhe 

explicado que as reclamações contra ela decorriam do fato de “os advogados velhos da comarca 

resistirem as novas técnicas, porque estão ultrapassados e os novos, não saberem o 
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direito”. Ao contar o episódio, o presidente riu em frente ao conselho, concluindo com 

ironia que “ou seja, ninguém sabe advogar em Monte Carmelo”. 
 

Os advogados da comarca reuniram-se, também, com o presidente do TJMG por duas 

vezes. Na primeira reunião estavam presentes os representantes da OAB de Monte Carmelo, 

Eunice e o presidente da subseção. Era uma reunião mensal que acontece entre a OAB e o 

tribunal e, conforme Eunice me relatou, ela disse ao presidente do TJMG que havia um 

problema com uma juíza na comarca. O presidente do tribunal respondeu repetindo o nome da 

juíza duas vezes, antes que Eunice a identificasse, e perguntou para eles: “ela já se mudou para 

a comarca?” Ele disse que tomaria providências quanto aos problemas e estimulou o 

ajuizamento de suspeições contra a magistrada, conforme relato de minha interlocutora. 
 

Na segunda reunião, estavam presentes o presidente e o corregedor-geral de justiça 

do TJMG. O encontro ocorreu em Belo Horizonte na presença de vários advogados de 

Monte Carmelo. Os advogados foram em um ônibus até Belo Horizonte para serem 

recebidos pelo presidente do TJMG. O presidente do tribunal não permitiu que todos 

entrassem, por causa disso, aguardei do lado de fora. Ao final, aqueles que participaram da 

reunião repassaram o que aconteceu para aqueles que aguardavam no saguão. Uma 

advogada saiu dizendo que “isso não vai resolver nada” e que havia sido “mal tratada pelo 

presidente do Tribunal”. Ele teria pedido a ela “calma e paciência” para lidar com o 

conflito, uma vez que o tribunal estaria apurando os fatos e tomaria providências. Diante 

disso, ela respondeu que a questão se desenrolava por meses e que “o tempo do advogado é 

outro, estamos passando fome”, pois diante da improdutividade da juíza estariam 

impossibilitados de receber os honorários. Decepcionados e um pouco desacreditados com o 

rumo da reunião, retornaram à Monte Carmelo. 
 

Nesse dia, enquanto aguardava do lado de fora, conversei com uma das secretárias do 

presidente do tribunal. Ela estava curiosa sobre o que estava acontecendo e disse que não 

era comum receberem tantas pessoas ali. Quando eu expliquei que se tratava de um conflito 

entre os advogados e uma juíza, de imediato, ela perguntou qual seria a idade da juíza. Sem 

entender, eu disse que a juíza aparentava ser jovem, por volta dos quarenta anos, eu achava. 
 

Nesse momento, ela me explicou que “quando é assim”, fazendo referência a 

problemas com a atuação profissional dos juízes, “o Tribunal aposenta” o magistrado. Essa 

servidora estava me explicando que a aposentadoria é uma estratégia utilizada pelo Tribunal 

de Justiça para punir os juízes. Todavia, tendo em vista que em Monte Carmelo a juíza 

titular da comarca não contabilizaria tempo suficiente de trabalho que justificasse a 

aposentadoria, essa opção não estaria disponível. 
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A sindicância, como meus interlocutores souberam depois, foi aberta e a 

corregedoria esteve na comarca de Monte Carmelo por duas vezes, tanto para a realização 

de uma correição extraordinária quanto para a tomada de alguns depoimentos. 
 

A correição extraordinária segundo o site do TJMG é um procedimento de 

fiscalização excepcional realizado 

 

(...) no âmbito dos serviços do foro judicial, dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços da Justiça de Paz, da 

polícia judiciária e dos presídios das Comarcas do Estado de Minas Gerais, para 

verificar-lhes a regularidade e para conhecer de denúncia, reclamação ou sugestão 

apresentadas
3
. 

 

A correição é realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça que pode delegar sua 

execução a um juiz auxiliar da corregedoria. O procedimento foi realizado em Monte 

Carmelo. Durante este ato no salão do júri do fórum, os advogados se reuniram com um juiz 

auxiliar enviado à comarca. Expuseram as queixas e “a situação”. Esse procedimento gerou 

um relatório final sigiloso. Todavia, em momento posterior, os representantes da OAB 

tiveram acesso a ele. Tal relatório, do ponto de vista dos meus interlocutores, confirmou as 

denúncias ao “comprovar” a “morosidade da prestação jurisidicional” na vara da juíza, 

para além daquilo que se consideraria “normal” no judiciário brasileiro. Tanto é que essa 

constatação da lentidão na produção de sentenças e “despachos” “resultou na imposição de 

metas de trabalho à juíza” pelo relatório produzido por este juiz auxiliar de acordo com os 

advogados. 
 

Houve também, uma reunião com o corregedor-geral de justiça em que Eunice e o 

presidente da OAB de Monte Carmelo estiveram presentes e me permitiram assisti-la. Nessa 

ocasião, o corregedor disse que as providências estavam sendo tomadas e que eles deveriam 

esperar o relatório da sindicância ficar pronto. Pediu para que “colocassem água na fervura 

e não lenha na fogueira” nesse que seria o “conflito mais agressivo do Estado de Minas 

entre advogados e juiz”, em suas palavras. 
 

Além disso, outros atores se envolveram no conflito. A partir da manifestação 

pública de queixa dos advogados, a OAB passou a ser procurada por outros atores sociais 

para formalizarem denúncias contra a juíza. Este foi o caso de uma conselheira tutelar, de 

assistentes sociais e de psicólogas que denunciaram violações de direito em processos de 
 
 

 
3 Disponível em: < http://www9.tjmg.jus.br/corregedoria/fiscalizacao-do-foro-
judicial/correicao-extraordinaria/correicao-extraordinaria.htm>. Acesso em 07 de out. de 2017. 

http://www9.tjmg.jus.br/corregedoria/fiscalizacao-do-foro-judicial/correicao-
http://www9.tjmg.jus.br/corregedoria/fiscalizacao-do-foro-judicial/correicao-
http://www9.tjmg.jus.br/corregedoria/fiscalizacao-do-foro-judicial/correicao-
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adoção e retirada de guarda de menores. A OAB repassou tais denúncias ao ministério 

público e pressionou para que a fiscalização dos processos fosse realizada. 
 

Muitos meses depois, uma equipe do ministério público especializada em direitos da 

criança e do adolescente esteve na cidade e fiscalizou os trabalhos feitos pelas instituições 

municipais. Durante o conflito entre advogados e juíza, o ministério público “assumiu a 

defesa da juíza” , do ponto de vista dos advogados, elogiando sua atuação por meio de 

manifestações escritas. Um dos meus interlocutores, criticando a passividade do ministério 

público diante das “ilegalidades praticadas pela juíza”, me explicou: “o que ela [juíza] faz 

com o MP [Ministério Público]? Ela faz assim... [e fez um gesto de esfarelar com os 

dedos]”. Esse gesto demonstra o quanto o meu interlocutor percebia como desrespeitosa a 

relação da juíza com o “MP”. 
 

A polícia militar também passou a ser vista pelos advogados como aliada à juíza, 

pois meus interlocutores compreendiam que o aparato policial era utilizado para constrangê-

los em diversas situações. Eles citavam o episódio relacionado à Eunice, pela recusa da 

polícia em lavrar o boletim de ocorrência contra a juíza, os boletins de ocorrência para 

intimidar os advogados e a presença policial no dia em que se manifestaram na OAB. Além 

disso, a juíza recebeu homenagens por parte do batalhão da polícia militar e manifestações 

escritas da polícia militar a seu favor. 
 

Houve ainda, o envolvimento de políticos locais no conflito entre advogados e 

magistrada, uma vez que, durante o conflito, a Câmara de Vereadores de Monte Carmelo 

deliberou por conceder um título de cidadã carmelitana à juíza. A partir de então, alguns 

advogados passaram a frequentar as sessões semanais da Câmara e a fazer oposição 

explícita aos vereadores. 
 

Nos dias que antecederam a solenidade de recebimento do título pela juíza, os 

advogados comentavam pela cidade que iriam comparecer na Câmara. Usando narizes de 

palhaço, no momento da entrega do título, se levantariam e dariam às costas ao ato. Eles 

acreditam que por causa disso, a solenidade tenha sido transferida para a faculdade privada, 

que no dia da cerimônia, estava cercada por viaturas da polícia militar. A ameaça de 

protesto no dia da solenidade, no entanto, não passava de um blefe. Diziam que se o evento 

ocorresse na Câmara eles poderiam se manifestar, mas na faculdade privada “não dava”, 

era “território inimigo”, “mas deixa ela pensar que vamos, pelo menos ela sofre até lá”, 

disse um dos interlocutores. 
 

Essa ideia de “causar sofrimento a juíza” foi mencionado com certa frequência por 

interlocutores diferentes. Eles diziam que queriam “infernizar” a juíza, “dar trabalho para 
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ela”, sempre justificando que “tornar a vida dela difícil na cidade” poderia fazer com que 

ela pedisse a remoção por conta própria. Riam e se divertiam ao ver como ela estava 

“magrinha”, pois atribuíam o peso às preocupações que ela teria para responder todas as 

denúncias, ou como “quase não saía mais de casa”. 
 

Um episódio característico desse contexto foi narrado por uma interlocutora. Ela 

disse que sabendo do “medo que a juíza tem de macumba”, pediu a um cliente que não 

tinha dinheiro para lhe pagar, que matasse uma galinha preta e espalhasse as penas e o 

sangue na porta da casa da juíza, com o objetivo de “parecer que um despacho havia sido 

feito”. Ela contou às gargalhadas, completando que na semana seguinte ao falso 

“despacho” de macumba a juíza havia “colocado cercas de arame e câmeras na casa”. 
 

Assim, os advogados me explicavam que a relação com a juíza era péssima e que não 

havia mais a possibilidade de um acordo. Esse momento havia passado, pois “o juiz 

natural” e o “princípio da imparcialidade” estavam comprometidos. Como consequência, 

a juíza não poderia julgar as causas desses advogados. Eles relatavam, quando se reuniam 

na sede da OAB local que a situação havia se tornado uma “guerra” e que não havia mais 

espaço “para discutir a relação com a juíza”. O rompimento deveria ser “total”, como 

defendiam. Um deles falou numa reunião da OAB que, quando fizeram as denúncias, eles se 

colocaram “numa situação de inimizade capital com a juíza”. 
 

Para o presidente da OAB local, a juíza “não só persegue os advogados, como 

qualquer pessoa que não seja da amizade dela”. Ele explicou também que a juíza visitou 

entidades de classe para, segundo ela, distribuir “justiça e amor”, mas tais “visitas” seriam 

para buscar apoio e aliados na sociedade civil e “difamar” os advogados. 
 

Essas denúncias foram formalizadas pelos advogados por meio de diversas 

reclamações ao TJMG e ao CNJ ao longo do ano de 2016. Atualmente, não há mais queixas 

em relação à lentidão do “andamento processual” e ao tratamento destinado a advogados e 

partes nas audiências. De acordo com meus interlocutores “agora ela [juíza] começou a 

despachar”, os “processos andam” e ela “é educada com todos”. 
 

Meus interlocutores contam que a juíza se mudou para a comarca e que passou a atender 

os advogados em seu gabinete. Essas mudanças no ritmo de trabalho e no comportamento 

profissional da juíza são interpretadas, por meus interlocutores, como “constrangimentos” 

impostos pelo Tribunal. Eles compreendem essas mudanças como consequência das 

reclamações e denúncias que eles fizeram. Um interlocutor me explicou que “enquanto a juíza 

estiver sob fogo [referência às denúncias e reclamações dos advogados] ela vai trabalhar”. 

“Mas até quando vai durar?” ele questionou, durante nossa conversa, como 
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se estivesse pensando alto. A resposta veio de uma advogada: “vai durar sim, porque nós 

não vamos parar. Sempre que tiver alguma coisa, vamos reclamar. Ela [juíza] não vai 

descansar”. 
 

O relatório final da corregedoria decidiu por arquivar todas as denúncias. Os 

advogados compreenderam a decisão como manifestação do “corporativismo existente no 

Tribunal”. Alguns especulavam que a juíza “teria costas quentes”, em referência a alguém 

que a protegesse de ser responsabilizada pelas acusações. A OAB recorreu da decisão de 

arquivamento, isso fez com que os autos migrassem da corregedoria para o Conselho de 

Magistratura do Tribunal. Nesse órgão, a Ordem teve acesso aos autos da sindicância e aos 

relatórios produzidos pelas inspeções técnicas na comarca pela primeira vez. O recurso 

ainda aguarda julgamento. 
 

Além dessas reclamações oficializadas no tribunal e no CNJ, outras acusações eram 

feitas pelos advogados. Mas eles reconheciam que, por “ausência de provas”, elas não 

poderiam ser formalizadas. São exemplos desses boatos: a adulteração dos mapas de 

produtividade do TJMG pela juíza, conforme os interlocutores explicavam a magistrada 

marcava todas as audiências do juizado especial como se fossem de competência dela 

excluindo o nome do outro juiz o que dobrava sua produtividade para o TJMG; a 

contratação por parte da juíza de pessoas não vinculadas ao poder judiciário para a 

confecção de sentenças; e histórias envolvendo a negociação de decisões judiciais. 
 

Sobre essa última acusação os advogados explicavam as relações da juíza com o 

prefeito da cidade. Nas eleições municipais de 2016, o atual prefeito não poderia concorrer 

ao pleito eleitoral, pois estava cassado. Na tentativa de reverter a cassação e poder se 

candidatar, ele entrou com uma medida judicial. O juiz titular da vara eleitoral estava 

fazendo um curso em Belo Horizonte. A substituta legal para julgar o pedido, seria, 

portanto, a juíza. Assim, ao julgar o pedido do político, ela anulou a cassação. Sem 

obstáculos para efetuar o registro da candidatura, ele se elegeu. Os advogados dizem que 

não há “base legal” para a decisão tomada por ela, tanto é, segundo as explicações dos 

meus interlocutores, que em segunda instância, a sentença da juíza foi “reformada”. Isso 

significa que o atual prefeito teve seus direitos políticos cassados em segunda instância. 
 

O boato entre os advogados era de que, pela sentença que anulava a cassação, a juíza 

teria recebido alguns benefícios do prefeito. A partir dessas fofocas, o título de cidadã oferecido 

à magistrada pela Câmara de Vereadores foi interpretado pelos advogados como uma troca de 

favores entre ela e os políticos locais. Na leitura dos meus interlocutores, a Câmara funciona 

como “despachante” dos atos do Poder Executivo, cumprindo as ordens do 
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prefeito do município. Os advogados se referiam aos vereadores como “vaquinhas de 

presépio da prefeitura”, com o sentido de que os vereadores seriam meros figurantes na 

política local. 
 

Devido a essa oposição, um grupo de três advogados passou a frequentar 

semanalmente as reuniões na Câmara municipal, ocasiões que utilizavam para fazer 

oposição as políticas do poder executivo municipal e aos vereadores. Ao fazer uso do 

microfone nas reuniões da Câmara, os advogados produziam críticas explícitas à redação e 

ao trâmite dos projetos de lei. Meus interlocutores reivindicavam para si o conhecimento 

das leis e corrigiam publicamente os atos dos vereadores. A tensão entre poder legislativo e 

esse grupo de advogados se manifestava nas redes sociais, com postagens tanto de 

vereadores quanto de advogados se criticando mutuamente, como nos debates na Câmara. 
 

É preciso explicar também como ficaram as relações dos advogados com o outro juiz 

da comarca. Os interlocutores me explicaram que tinham diversas críticas a esse juiz, mas 

que “não podiam brigar com todo mundo”. Os relatos dos advogados situavam o juiz como 

contrário à juíza, no sentido de ele considerar negativa a atenção do Tribunal à comarca de 

Monte Carmelo em virtude das denúncias. Uma vez que o funcionamento e a produtividade 

de ambas as varas passaram a ser mais fiscalizadas. Entretanto, em sua defesa perante o 

TJMG a juíza juntou como documento uma declaração escrita pelo juiz a seu favor. 
 

Meus interlocutores contavam sobre diversas situações em que o magistrado ofendia 

a colega, dizendo que não aguentava mais as “loucuras da juíza” e que não estava disposto 

a “despachar” os processos de competência dela. Esses comentários eram repassados entre 

os advogados nos bares e nos encontros pelos corredores dos fóruns e escritórios. Eram 

comemorados como um sinal de apoio do juiz aos advogados. 
 

Também condecorado com um título de cidadão carmelitano, ele se recusou a receber a 

honraria na mesma solenidade que a juíza. Segundo meus interlocutores, ele teria se sentido 

“desprestigiado” durante esse evento pelo não reconhecimento do seu trabalho na comarca há 

mais de dez anos. Os advogados aproveitaram esse clima de competição e de indisposição entre 

os magistrados para organizar uma comemoração surpresa no aniversário do juiz. A 

comemoração ocorreu no espaço central do fórum, próximo à entrada. Havia bolo, salgadinho e 

refrigerante comprados com a contribuição de diversos advogados, bem como, o juiz foi 

presenteado com uma placa em homenagem a seu trabalho. A comemoração realizada no térreo 

envolveu também os servidores da vara, mas excluiu a juíza e os servidores que trabalhavam 

com ela. Os interlocutores me explicaram que a festinha foi pensada como uma 
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estratégia para elevar a vaidade do juiz e, indiretamente, desprestigiar a magistrada, 

tornando público que um dos juízes seria admirado pela advocacia e o outro não. 
 

Durante a comemoração alguns advogados presentes estavam envergonhados com o ato. 

Um deles, muito vermelho, cochichou para mim: “Olha o que a gente tem que fazer! Tô com 

vergonha!”. Outra interlocutora também me disse estar envergonhada de terem organizado 

aquela festa para o juiz, mas que diante da “guerra”, fazendo alusão à “briga com 
 

a juíza”, essa se tornava uma “atitude viável”. 
 

Dessa forma, pude perceber como “a briga com a juíza” tem se desenvolvido no 

município e como o conflito interprofissional entre advogados e magistrada ocasionou e se 

articulou a disputas com outros atores sociais. Tanto aqueles atores pertencentes ao “mundo 

do direito” como policiais, promotores de justiça e a faculdade privada de ensino, quanto 

gerou negociações e tensões com membros dos poderes executivo e legislativo locais. 

 

 

2.3 As mobilizações durante o conflito 
 
 

 

Durante a “briga com a juíza” houve uma preocupação de ambos os lados em buscar 

o apoio de suas instituições representativas de classe. Assim, enquanto os advogados se 

mobilizaram para conseguir o apoio da OAB de Minas Gerais e da OAB Federal, a juíza foi 

amparada pela Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) que patrocinou a sua defesa 

em diversos momentos. 
 

O presidente da OAB de Minas Gerais em reunião do Conselho Estadual ao apresentar 

“o caso de Monte Carmelo” ressaltou ironicamente que já teria havido uma “troca de 

gentilezas” entre a OAB e a Amagis. Ele estava se referindo ao fato de as duas instituições, no 

decorrer das disputas, terem lançado notas públicas sobre os conflitos. A nota da OAB 

 

Nota oficial do Conselho Pleno sobre requerimento da subseção de Monte 

Carmelo 
 

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais 

recebeu ofício da 88ª Subseção de Monte Carmelo, apresentando reclamações em 

face da Exma. Sra. Dra. Juíza de direito da primeira Vara da Comarca, Dra. Tainá 

Silveira Cruvinel.  
Antes de tudo, importante destacar as excelentes relações existentes entre o Poder 

Judiciário e a OAB/MG, que permanentemente se concentram na construção de 

pontes que objetivam aprimorar o atendimento ao jurisdicionado.  
O Conselho Pleno, portanto, instado a se manifestar sobre os graves fatos relatados 

no Ofício acima, deixa claro que os relatos dele constantes representam uma 

situação localizada e pontual, que não retrata o construtivo relacionamento e 

espírito de cooperação existente. 
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Diante dos fatos praticados pela eminente magistrada, consubstanciados, por 

exemplo, na falta de urbanidade no trato e não recebimento de advogados para 

despachos, dentre outros, este Conselho Pleno deliberou, por unanimidade, na 

sessão ordinária do dia 23 de maio de 2016, pela lavratura da presente nota de 

repúdio, nos seguintes termos:  
Ressalte-se que o “advogado é indispensável à administração da justiça” (art. 133 

C.R), tendo direito de “dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes 

de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, 

observando-se a ordem de chegada” (art. 7º, VIII, da Lei 8.906/94), sendo certo que 

qualquer ato praticado por magistrado (a) que vise impedir o acesso ou negar a 

receber o advogado (a) é ilegal e deve ser imediatamente cessado, resguardada a 

obrigação recíproca dos advogados, juízes, promotores de justiça e servidores, de se 

tratarem com cordialidade e respeito mútuos. 
 

Além disso, foram identificados comentários postados em redes sociais por 

integrantes do CEJUS, que não contribuem para boa convivência com os advogados 

e desvaloriza a classe, o que é inadmissível. 

A OAB/MG, portanto, está atenta aos fatos que ocorridos na Comarca de Monte 
Carmelo e não deixará de atuar na defesa das prerrogativas profissionais de seus 

integrantes, que representam instrumento irrenunciável à defesa dos direitos do 

próprio cidadão. 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2016 

Conselho Pleno da Ordem dos Advogados de Brasil – Seção Minas Gerais 

(Disponível em: <https://oab-mg.jusbrasil.com.br/noticias/341503120/nota-oficial-

do-conselho-pleno-sobre-requerimento-da-subsecao-de-monte-carmelo>. Acesso 

em: 15 de maio de 2018.) 

 

Em resposta a essa declaração a Amagis se pronunciou 
 

 

AMAGIS REAFIRMA CONFIANÇA NA ATUAÇÃO DA JUÍZA (...)  
A Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) manifesta estranheza e desagrado 

com a nota de autoria do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção 

Minas Gerais “de repúdio” à atuação da juíza (...), da Comarca de Monte Carmelo.  
Sem fundamentos e sem provas, a iniciativa se reduz a um corporativismo sem 

préstimo e causa constrangimento à boa interlocução e convivência harmoniosa que 
devem pautar a relação profissional entre profissionais parceiros e vocacionados à 

justiça cidadã e à paz social, especialmente, quando acusa e condena sem o 
constitucional direito de defesa.  
A magistrada não foi ouvida e sequer conhece o teor das reclamações feitas e dos 

atos que se seguram ao repúdio, configurando indícios característicos de 

perseguição e de campanha difamatória. 

Além da solidariedade, reafirmamos confiança na conduta profissional da 

magistrada, que sempre agiu conforme a Constituição, as leis e a probidade.  
Sempre pautamos nossas ações pelo diálogo e o respeito mútuo que, pela 
proficiência, rejeitam atitudes que buscam somente a valorização profissional de 
uns por meio da depreciação e da desqualificação de outros. 

 
Belo Horizonte, 1º de junho de 2016  
Desembargador Maurício Soares 

Presidente da Amagis 

 

Além disso, meus interlocutores afirmavam que a magistrada tinha recorrido à sociedade 

civil para buscar apoio no conflito, anexando em sua defesa no procedimento de denúncia 

existente no TJMG, diversas declarações e abaixo-assinados que elogiavam sua atuação como 

juíza na comarca. Entre eles estão declarações da Associação dos Ceramistas de 

https://oab-mg.jusbrasil.com.br/noticias/341503120/nota-oficial-
https://oab-mg.jusbrasil.com.br/noticias/341503120/nota-oficial-
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Monte Carmelo, da Maçonaria, da Associação de Comerciantes locais. De acordo com os 

advogados, essa foi uma estratégia “amadora” da juíza, pois as declarações de entidades 

civis e do judiciário, na perspectiva dos meus interlocutores, apenas comprovava o 

argumento de que havia um conflito em curso e que a juíza não poderia mais ser 

“imparcial” no julgamento dos processos. 
 

O recurso à mídia local também foi estratégia política mobilizada por advogados e 

magistrada, tanto quanto, postagens em redes sociais como o Facebook e divulgação de 

notas públicas locais. As denúncias em relação aos processos envolvendo crianças e 

adolescentes foram amplamente divulgadas na mídia regional, tanto em jornais escritos 

quanto televisionados. O objetivo da divulgação ampla do conflito, segundo meus 

interlocutores, era o de causar “constrangimentos” sociais à juíza que se trata de figura 

conhecida pela população. Nos dias seguintes à divulgação de reportagens sobre as 

denúncias envolvendo irregularidades nos processos de adoção, a população local 

conversava sobre isso com os advogados. Ouvi boatos sobre a juíza que “rouba crianças” 

em farmácias, padarias e pelas ruas, de sujeitos alheios ao “mundo do direito”. 
 

A Subseção da OAB de Monte Carmelo divulgou pela cidade a seguinte nota 
 

 

Nota de Esclarecimento  
A 88ª Subseção da OAB da Comarca de Monte Carmelo esclarece ao cidadão 
que: 

 
1- A demora, a lentidão dos processos em andamento na 1ª Vara, sob a condução 

da Dra. [nome da juíza], foi motivo de reclamação no CNJ e na Corregedoria 

do TJMG, por isso é falsa a afirmação de que os pedidos de suspeições dos 

advogados são os responsáveis pelo atraso.  
Essas suspeições são a forma legal para afastar a Juíza dos processos, mas essa 

se nega a despachar, daí o motivo de paralisação da Vara. 

2- As principais reclamações contra a Juíza são: 

Demora dos despachos e sentenças, em especial falta/retardo de 

exame de liminares;  
Desrespeito às prerrogativas dos advogados;  

O cidadão está obrigado a pagar perícia médica, embora com direito à 

Justiça Gratuita; 

O cidadão, nas audiências do CEJUS, está sendo constrangido a aceitar 

baixas indenizações por danos morais, de no máximo, em R$ 2.000,00, 

embora os Tribunais reconheçam valores superiores.  
3- As denúncias de pais de crianças, sem condições financeiras, por violação da 

Lei, em medidas protetivas, ação de destituição de poder familiar, de guarda e 

de adoção, estão sendo apuradas na Corregedoria do TJMG e CNJ, como 

também, ocorreu abertura pelo Ministério Público de Monte Carmelo de 

Inquérito Civil, autos nº 0431.17.000013-4, em 30/01/2017 para apuração de 

eventual lesão de direitos da criança (L.Q.N.S.).  
As reclamações foram feitas por escrito com documentos entregues aos 

responsáveis pelas apurações e serão julgadas pelas Autoridades, tudo isso para 

garantir o cumprimento das leis vigentes, preservar o direito ao julgamento 

justo e rápido e garantir a dignidade da pessoa humana e possibilitar o 

exercício profissional dos Advogados. 
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De acordo com o que me explicaram, a publicação dessa nota tinha dois objetivos, um 

deles era o de "prestar contas" aos clientes dos advogados que ajuízaram as suspeições, 

justificando que a morosidade no julgamento dos processos não seria de responsabilidade do 

advogado. O outro objetivo era o de “expor” publicamente as denúncias realizadas contra a 

juíza. Meus interlocutores mantiveram por muito tempo a certeza de que ao tornarem públicas 

essas denúncias, a juíza pediria para que o Tribunal a removesse da comarca. De acordo com o 

que me diziam, essa seria a maneira mais rápida e simples de encerrar a questão. No entanto, 

isso não aconteceu, pois, a juíza permanece como titular da vara. 
 

Observei também, como foi preciso que houvesse uma articulação política nos 

quadros da própria OAB. Os representantes da Ordem de Monte Carmelo trabalharam para 

conseguir apoiadores em Belo Horizonte, advogados com influência no Tribunal para 

acompanhar audiências e se reunir com os desembargadores para negociar votos em 

processos que tivessem como tema o conflito com a juíza. Como exemplo, posso citar uma 

das reuniões com o Corregedor-Geral de Justiça em que o Presidente da OAB de Minas 

Gerais escolheu para acompanhar os representantes de Monte Carmelo, um advogado 

esposo de uma desembargadora e dois advogados filhos de desembargadores. 

 

 

2.4 O conflito entre os advogados 
 
 

 

O conflito interprofissional entre advogados e a magistrada não provocou uma 

mobilização unânime entre os advogados. De início, até a manifestação que envolveu as 

faixas, o grupo contrário à juíza reunia por volta de 90 advogados, havia também, em menor 

número, aqueles que não se manifestaram. Esses 90 faziam questão de se afirmar como a 

maioria dos “advogados militantes” da comarca. 
 

Para esses advogados, a “militância” é uma característica positiva da profissão. O 

“advogado militante” é aquele que “atende o cliente”, “faz o serviço de balcão”, “faz as peças 

e audiências”, dentro da hierarquia profissional eles são vistos como possuindo um prestígio 

profissional. Contrariamente, àqueles advogados que só fazem audiências, os “audiencistas”; 

ou que só cumprem diligências, ou do que aqueles que possuem o registro na Ordem, mas 

apenas estudam para concurso, os “concurseiros” (FONTAINHA et al., 2014). Para o grupo de 

advogados, o profissional “militante” é visto como sendo a característica identificadora dos 

profissionais “corajosos”. Em alguns momentos durante a pesquisa, os 
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interlocutores deslegitimaram a oposição de alguns advogados dizendo que “eles não 

advogam”, “possuem um número reduzido de ações distribuídas” ou “só fazem diligência”. 

O que pretendo demonstrar aqui é como as consequências do conflito interprofissional 

foram administradas como uma oposição entre o próprio grupo de advogados. A crescente 

tensão entre o grupo de 90 advogados, em princípio todos contrários à juíza, fez com que ele se 

dividisse em dois. Um deles era explicitamente contrário à magistrada enquanto o outro foi 

tacitamente interpretado como favorável a ela. Havia alguns advogados que se posicionaram, 

desde o início, ao lado da juíza perante os colegas e outros que permaneceram contrários a ela 

somente enquanto o anonimato foi possível. Quando “a briga” envolveu a necessidade de se 

manifestar nos processos individualmente, por meio da alegação dos incidentes de suspeição, 

esses advogados “trocaram de lado” e passaram a prestar apoio à juíza, assinando abaixo-

assinados a seu favor e prestigiando sua presença em eventos municipais. 
 

Um dia após deixar o escritório em que realizei a pesquisa, encontrei um amigo 

advogado num dos bares da cidade. Ele explicava para as pessoas sentadas à mesa que havia 

assinado um documento contrário à juíza, pois não concordava com as posturas da magistrada. 

Animado, ele se gabava para os amigos de sua "esperteza". A "esperteza", segundo esse 

interlocutor, consistia em ter aderido ao abaixo-assinado contrário à magistrada sem, no entanto, 

que a juíza suspeitasse de sua posição contrária. "Assinei, mas a juíza gosta de mim e não sabe 

que estou contra ela". Esse interlocutor foi um dos profissionais que alterou sua posição no 

decorrer do conflito, passando a apoiar a juíza em momento posterior. 
 

Após a formalização da reclamação, alguns advogados entraram individualmente 

com incidentes de suspeição em todos os processos que detinham na vara em que a 

magistrada é titular. O problema da imparcialidade dos juízes é tratado juridicamente como 

um “incidente de suspeição". Esses “incidentes” são hipóteses abstratas previstas pelas 

regras jurídicas no Código de Processo Civil em que, a imparcialidade do juiz está afetada a 

ponto de impossibilitá-lo de atuar na causa, como por exemplo, ser “amigo íntimo” ou 

“inimigo” de uma das partes envolvidas no processo segundo os livros da área de direito 

(DIDIER JUNIOR, 2015, p. 677). 
 

Na comarca, foi redigido um primeiro incidente de suspeição coletivo que contou 

com 96 assinaturas de advogados. Esse documento teve apenas uma dimensão política, pois 

juridicamente não era válido, uma vez que a suspeição deve ser alegada individualmente e 

em cada processo. No momento, todavia, de cada advogado ajuizar as suas suspeições esse 

grupo de 96 reduziu para, em torno, de 20 e já contava com 3 desistências. 
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A arguição desse incidente gera a suspensão do processo. Neste caso, a juíza não 

aceitou nenhuma suspeição. Assim, a grande maioria dos processos aguarda há mais de um 

ano serem remetidos ao TJMG para julgamento. Nesse tempo, os processos estão 

paralisados. Assim que distribuídas as suspeições, os advogados relatavam com frequência 

que a secretaria da vara informava a seus clientes que “os processos não andavam por 

culpa dos advogados que pediram as suspeições”. Eram aproximadamente 900 processos. 

Com apenas quatro remetidos à segunda instância para julgamento dos “incidentes”, os 

advogados se queixavam de estar “sem condições de trabalho”, uma vez que não recebiam 

seus honorários que são arbitrados na sentença que encerra o processo. Os honorários 

advocatícios são a principal forma de sustento desses profissionais. Passaram também a ser 

questionados pelos clientes sobre o porquê de o advogado "brigar" com a juíza. 
 

O ajuizamento das suspeições gerava uma questão entre os advogados e os clientes, 

em que os primeiros tiveram que se explicar e prestar contas aos segundos. A "briga com a 

juíza" passou a ser explicada aos clientes pelos advogados. Da mesma forma, as suspeições 

constituíam vantagens ao cliente em alguns momentos. Um interlocutor comentou sobre um 

processo que estava "parado" por causa do ajuizamento da suspeição, mas que "nesse caso 

é até vantagem. Meu cliente é o réu e não pode pagar agora, melhor que atrase". Mas esse 

exemplo era uma exceção, no geral as conversas entre os advogados tinham como tema 

constante a preocupação com a perda de clientes diante das alegações de suspeições. 
 

Ainda assim, o grupo ajuizou as suspeições e se manifestou com mais intensidade. 

Diante destas tensões, este grupo passou a ser reconhecido, por alguns pares profissionais, e 

a se autodenominar “grupo dos corajosos”. A “briga com a juíza” passou a ser, também, a 

“briga entre os advogados”. 
 

Eles pararam de se cumprimentar. Num encontro num bar organizado pelos 

“corajosos”, um interlocutor com trânsito entre os dois grupos fez o apelo aos colegas: “— 

Advogado não briga com advogado, gente! Briga com juiz, promotor... com advogado, 

não!” Mas eles não se convenceram, uma interlocutora respondeu como crítica aos colegas 

que não se manifestavam e àqueles que defendiam à juíza que “advogado tinha que ter 

coragem” seguida pela concordância dos colegas. Na sala ocupada pela OAB no fórum da 

comarca, foi afixado no quadro de aviso um cartaz com os dizeres “A advocacia não é 

profissão de covardes. Heráclito Fontoura Sobral Pinto”. 



69 
 
 

 

Fotografia 3 – Cartaz afixado na sala da OAB no fórum da comarca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: PIRES, 2017 
 

 

Conforme os interlocutores explicaram, os advogados favoráveis à juíza contavam 

com certos “privilégios”, como o de possuírem acesso assegurado ao gabinete da juíza. 

Durante este período, o rompimento foi tão brusco que a festa de fim de ano entre os 

advogados em 2016 foi realizada de forma separada. Essa festa acontece quase todos os 

anos e é organizada e custeada pela OAB, variando em razão do caixa disponível. É um 

momento bastante informal em que os advogados confraternizam entre si e com suas 

famílias reunindo a grande maioria dos “advogados militantes” da comarca. 
 

Foi possível observar no transcorrer desse evento que eles estavam ressentidos com a 

falta de solidariedade dos demais colegas, que não apenas optaram por não se manifestar no 

conflito, mas se posicionaram “do lado da juíza”. Um interlocutor explicou que aqueles ali 

presentes formavam um “grupo de advogados corajosos que não ficaram com medo nem se 

acovardaram em seguir com as reclamações contra a magistrada”. Por causa disso, esse 

grupo decidiu não convidar para a festa o restante dos advogados. 
 

Da mesma forma, não foram convidados para a confraternização que ocorreria no dia 

seguinte, organizada pelo grupo favorável à juíza. “Os corajosos” falavam dessa 

confraternização de forma pejorativa, segundo eles, “não apareceria ninguém” e alguns 

diziam, em forma jocosa, que iriam até o restaurante onde ela aconteceria. 
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A manifestação daqueles a favor da juíza ocorreu na assinatura de um documento de 

apoio a ela que elogiava seu trabalho e fazia referência às críticas do grupo “corajoso” 

como “maledicências”. Esse documento foi publicado no Facebook por uma advogada, 

mas, rapidamente, excluído. Essa exclusão foi vista pelos “advogados corajosos”, segundo 

alguns interlocutores, como uma forma de preservar um apoio “anônimo” à juíza. 
 

Os advogados favoráveis à juíza se mobilizaram e foram à Belo Horizonte para uma 

reunião com o Presidente da OAB/MG. De acordo com o relato de alguns advogados, eles 

fizeram a “defesa da juíza” e disseram que o “problema” da comarca estaria na atuação do 

outro juiz e não da juíza. 
 

Além disso, a Câmara de Vereadores da cidade concedeu à juíza um título honorífico 

de “Cidadã” local. Alguns dos advogados aliados estiveram presentes nessa cerimônia e 

dois deles, inclusive, fizeram discursos em homenagem à juíza na solenidade. O clima da 

cerimônia foi orientado pela existência do conflito entre os pares profissionais. 
 

O primeiro advogado a discursar ocupava o cargo de procurador do município e 

disse, em seu discurso, que “— Toda a sociedade carmelitana está ao lado da juíza, apenas 

uma meia dúzia contra”. Foi aplaudido pela plateia, constituída em sua maioria por 

funcionários do Fórum e da prefeitura, ao dizer que “a sociedade de bem está aqui hoje” 

produzindo um apoio explícito à juíza pela plateia presente. E encerrou dizendo que as 

denúncias contra a magistrada não passariam de “calúnias, difamação e injúrias”. 
 

O outro advogado a discursar foi apresentado pelos interlocutores como “um jovem 

que reside em Belo Horizonte”, logo não militava profissionalmente na comarca, e sendo 

neto de um ex-deputado estadual, ele teria também pretensões políticas tanto na cidade, 

quanto na OAB. Ele disse que vivíamos em um contexto de crises, econômica, política e 

social. Em sua fala, a crise social seria caracterizada por “vários grupos se aparelharem 

[das instituições] para fazerem uso do discurso” minoritário como sendo um discurso 

representativo de uma classe. Nesse momento, ele questionava a legitimidade do apoio 

institucional da OAB aos “advogados corajosos”, apesar disso não ter sido dito 

explicitamente durante o discurso. Esse mesmo argumento foi utilizado pela juíza em sua 

defesa no tribunal contra a Reclamação feita pela OAB. 
 

Esse advogado afirmou, também, que os conflitos faziam parte da sociedade, mas que 

“devemos caminhar lado a lado”, ele estava se referindo à sociedade e ao judiciário, pois 

ressaltava o “peso das canetas” numa referência explícita ao símbolo de poder dos operadores 

do direito. O seu argumento consistiu, então, em como “a advocacia não pode se 
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voltar contra a sociedade”. Se a sociedade está ao lado da juíza, homenageando a sua 

atuação profissional, os advogados não deveriam questioná-la. 
 

Algum tempo depois houve um episódio envolvendo esse advogado, em que uma 

gravação, sem o seu conhecimento, registrou uma fala em que ele criticava os advogados da 

comarca dizendo que “eles não sabiam de nada [de direito]”, pois “eram muito ruins”. 

Numa categoria pejorativa, explicou que só haveria “advogadinho de porta de cadeia” na 

cidade. Não tive acesso à essa gravação, pois ela não foi disponibilizada. No entanto, os 

boatos sobre ela se espalharam entre os “advogados corajosos”. 
 

Depois disso, enquanto os advogados aguardavam o julgamento do recurso que fizeram 

ao TJMG, tendo em vista a corregedoria ter arquivado todas as denúncias, surgiu o boato de que 

duas advogadas, funcionárias da prefeitura, estavam colhendo assinaturas entre os colegas de 

profissão, numa manifestação em apoio à juíza. O objetivo seria apresentar esse documento ao 

TJMG. O grupo dos corajosos entendeu que essa manifestação poderia interferir no julgamento 

do recurso de forma a prejudicá-los. “Tudo que o tribunal quer ouvir 
 

é que não existe mais conflito. Que está tudo resolvido” um interlocutor me explicou, 

dizendo que um abaixo-assinado “favorável à ela [juíza]” daria ao Tribunal a “desculpa” 

que precisavam para encerrar as denúncias. 
 

Uma interlocutora disse que as assinaturas seriam, principalmente, dos advogados 

recém-formados que acreditariam conseguir algum benefício com esse apoio à juíza. Para 

esse grupo, o abaixo-assinado simbolizava o “aliciamento” dos advogados mais jovens pela 

juíza e o “tráfico de influência” com o poder executivo municipal. Os interlocutores me 

explicaram que os advogados “bundões” assinariam o abaixo-assinado esperando conseguir 
 

“benefícios” da magistrada. Mas diziam que “ela [juíza] é esperta”, pois nas decisões 

emitidas nos processos, ela “só ferra os bundões”. Esses interlocutores reconheciam que “a 

juíza só trabalha e despacha em virtude das denúncias” que eles fizeram. Por isso, um 

abaixo-assinado que prejudicasse a apuração dessas denúncias foi visto por eles como uma 

“traição à classe” profissional. 
 

Com isso em vista, em uma reunião que acompanhei, elaboraram rapidamente uma 

nota pública que foi emitida pelo presidente da OAB local. Essa nota foi pensada para 

constranger as duas advogadas e tentar impedir o abaixo-assinado. Ela dizia que a OAB não 

apoiava o ato e se mantinha como autora das denúncias. Mencionava também que as 

advogadas eram funcionárias da prefeitura e que uma delas havia trabalhado como assessora 

da juíza. Conforme os advogados discutiram, essas informações eram essenciais para 
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demonstrar o “vício” do abaixo-assinado. Segue a nota veiculada em redes sociais e afixada 

na sala da OAB do Fórum 

 

Nota Pública  
A 88ª Subseção da OAB/MG em Monte Carmelo, informa, após ser questionada 

por inúmeros advogados, quanto ao Abaixo Assinado, em apoio à Magistrada, 

apresentado por funcionárias do Município de Monte Carmelo (uma ex-estagiária 

da 1ª Vara), que não participa do ato, bem como mantém sua postura inicial de 

autora da representação em curso. 

88ª Subseção da OAB/MG em Monte Carmelo 
 

Casa do Advogado de Monte Carmelo  
88° Subseção OAB/MG 

(...) 

 

Ao compartilhar essa nota em sua página do Facebook, uma de minhas interlocutoras 

expressou sua opinião quanto aos colegas de profissão que apoiassem o abaixo-assinado. Esse 

comentário representa como os “corajosos” interpretaram o movimento em apoio à juíza 

 

Infelizmente tenho que dividir o espaço jurídico com colegas que estão 

aproveitando do que conseguimos com nossa árdua luta contra a magistrada da 1a 

vara e se mostram verdadeiros canalhas ao trair a classe para se beneficiarem de 

migalhas. Não traem apenas a classe, traem também sua dignidade quando se 

sujeitam a esse papel vil e se vendem por tão pouco. (Comentário do Facebook 

disponibilizado na Reclamação OAB). 

 

Essa manifestação foi enviada também ao grupo do Whatzapp, do qual fazem parte a 

maioria dos advogados. Não houve resposta. 
 

É preciso esclarecer, ao voltarmos um pouco no tempo, que as denúncias 

formalizadas pela OAB e pelos advogados na ouvidoria do site do TJMG se converteram 

em um procedimento de sindicância. Em razão disso, dois representantes da corregedoria do 

tribunal estiveram na cidade para “tomar depoimentos”. O rito ocorreu no fórum, no salão 

do Júri que foi “lacrado”, pois se tratava de procedimento sigiloso. Estavam presentes dois 

juízes auxiliares da corregedoria, a juíza acompanhada de seu advogado, o presidente e o 

vice-presidente da Amagis e o procurador de prerrogativas da OAB que, ao solicitar aos 

desembargadores, teve sua presença concedida. Não pude acompanhar o procedimento, pois 

a juíza auxiliar não autorizou a minha presença, justificando a negativa pelo caráter sigiloso 

da sindicância. 
 

Durante esse dia os advogados contrários à juíza, eram um pouco mais de 20 

profissionais no período mais cheio, se manifestaram na porta do Fórum. Foram vestidos de 

preto e com os adesivos afixados na roupa. Logo pela manhã, às 9h, se posicionaram na porta do 

Fórum e ficaram no prédio até por volta de 18h50 minutos. A manifestação não envolveu 
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discursos, nem desagravos, apenas a presença dos advogados durante todo o dia no prédio. 

Apesar desses profissionais estarem ali, não trabalharam nesse dia. A presença era, 

unicamente, uma forma de manifestação. 

 

Fotografia 4 - Advogados se manifestando dentro do fórum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: PIRES, 2017. 
 

Fotografia 5 - Advogados protestando na porta do fórum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: PIRES, 2017. 
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Em contrapartida, no segundo andar, onde ocorriam os depoimentos, também havia 

alguns advogados. Esses três profissionais não vestiam preto e aguardavam para serem 

atendidos no gabinete da juízapara “lhe prestar solidariedade” , segundo os interlocutores. 
 

Apesar dessa divisão entre os advogados da cidade, o grupo dos “corajosos” reconhecia 

que a “briga com a juíza” produziu maior interação e solidariedade entre eles. Uma 

interlocutora disse que antes eles não se encontravam muito, nem se reuniam como passaram a 

fazer em decorrência do conflito. As disputas interprofissionais e intraprofissionais produziram 

uma forma de identificação pela expertise profissional. Um advogado passou a frequentar 

rotineiramente o escritório do outro para “bater papo”. Quando se encontravam nos arredores 

ou nos corredores do Fórum sempre paravam para conversar. Marcavam de se encontrar nos 

bares da cidade. Passaram a se reconhecer como amigos. 
 

A partir do trabalho de campo, observei como “a briga com a juíza” ressignificou 

uma série de interações entre os próprios advogados e entre eles e a juíza. Associações e 

empatia foram mobilizadas, como a união do grupo “corajoso”, assim como também 

relações de competição e identificação se estabeleceram, o que se caracterizou pelo 

afastamento e pela divisão entre os advogados apoiadores da juíza e aqueles contrários a ela. 
 

Nesse contexto, categorias como "coragem" e "covardia" foram utilizadas com 

frequência pelos meus interlocutores para caracterizar suas próprias posições no conflito, 

como também, a de seus pares profissionais. Também observei a utilização da categoria 

"tarimbado" por diversos interlocutores, no sentido de uma competência profissional 

adquirida com o tempo e que comporta uma certa "malícia" no agir profissional, ou, antes, 

um agir não-ingênuo. Nas vezes em que essas categorias apareciam juntas nos discursos 

havia um forte componente geracional em que para ser um profissional "corajoso e 

tarimbado" não se pode ser muito velho, nem jovem demais. 
 

Da mesma forma, as relações entre a juíza e os advogados se modificaram no 

decorrer do conflito, uma vez que a magistrada passou a negociar o apoio de alguns 

profissionais da advocacia. Seus apoiadores passaram a ter acesso ao gabinete, por exemplo, 

como foi explicado pelos meus interlocutores. Num momento posterior, todos os advogados 

passaram a ser atendidos, assim como o tratamento que lhes era conferido também se 

modificou, de acordo com meus interlocutores. Os “corajosos” experimentaram um intenso 

conjunto de interações que produziu diversos significados. 
 

Com as novas relações produzidas a partir do conflito com a juíza, advogados de 

escritórios diferentes passaram a se reunir para discutir “casos jurídicos”, tanto para auxiliar os 

profissionais que precisassem de conselhos, como apenas para conversar; profissionais que 
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antes não se conheciam passaram a se auxiliar na confecção de peças processuais. Vale ressaltar 

que são advogados que competem pelo mesmo mercado de clientes. Ou quando algum deles 

narrava uma ação da juíza considerada como uma afronta ao direito do advogado ou da parte, 

todos se envolviam no debate e se indignavam pelo colega. Encontros por meio de reuniões em 

bares, escritórios e festas foram estimulados entre o grupo dos “corajosos”. 
 

Os conflitos apresentam diferentes dimensões em que as relações se reestabelecem 

com diferentes significados. Este conflito não rompe com uma ordem estabelecida, ao 

contrário ela é reafirmada, embora as relações possam ter outro significado. O conflito não é 

disruptivo da ordem, mas produz formas de ação e mobilização destes profissionais. 
 

Georg Simmel (1983) explica que se a indiferença representa a negatividade pura, o 

conflito, por sua vez, estaria relacionado aos fenômenos sociológicos positivos, pois se 

constitui enquanto uma forma de sociação. 
 

Para ele, uma sociedade que seja real é o resultado de interações harmônicas e 

desarmônicas, de associações e de competições entre os atores, o que lhe atribui certa 

configuração e unidade. A unidade de que trata é composta por um todo relacional que 

abarca interações unitárias e duais, trata-se da totalidade das relações de concordância e 

discordância entre os indivíduos numa interação. Para Simmel (1983), uma sociedade sem 

conflitos não passa, então, de mera especulação imaginativa, pois é empiricamente irreal. 
 

Assim, o conflito descrito entre a juíza e os advogados provocou e ressignificou uma 

série de interações entre os próprios advogados e entre eles e a juíza. Sociabilidades e 

empatia foram mobilizadas, como a união do grupo “corajoso”, assim como também 

relações de competição e identificação se estabeleceram. Como demonstram o afastamento 

e a divisão entre os advogados apoiadores da juíza e aqueles contrários a ela. 
 

Da mesma forma, as relações entre a juíza e os advogados se modificaram, uma vez 

que a magistrada passou a negociar o apoio de alguns profissionais da advocacia. Seus 

apoiadores passaram a ter acesso ao gabinete, por exemplo, como foi explicado pelos 

interlocutores. 

 

 

2.5 Uma pesquisa sobre prerrogativas profissionais 
 
 

 

Nas vésperas da audiência em que a Corregedoria esteve na comarca para tomar 

depoimentos, a OAB/MG enviou de Belo Horizonte o procurador-chefe da procuradoria de 

prerrogativas. Ele estava ciente do que acontecia em Monte Carmelo, pois havia vindo à 
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cidade outras vezes em razão do conflito, e fora enviado para preparar as testemunhas que 

seriam ouvidas e acompanhar a audiência. 
 

Conheci o procurador de prerrogativas nessa ocasião, apresentado por Eunice, 

quando lhe expliquei sobre o que seria minha pesquisa, da mesma forma que havia feito 

anteriormente com os outros advogados, e lhe pedi para acompanhar seu dia de trabalho ali 

na cidade. Sem hesitar ele consentiu que eu estivesse presente durante as reuniões e me 

disse que tinha bastante interesse em fazer um estudo sobre prerrogativas de advogados, 

pois há poucos trabalhos escritos sobre isso. 
 

Não sem remorso, preciso dizer que no momento pensei que ele não havia entendido 

nada sobre a pesquisa e não consegui ver sentido no que ele estava dizendo. Mas quem não 

havia entendido era eu e, apesar de toda a aparente familiaridade com aquele universo, 

reconheço que não fui socializada como advogada o que, imagino, pode ter causado uma má 

compreensão. E, por sorte, tive outra oportunidade ainda mais explícita que me fez 

compreender a questão. Quando, alguns meses depois, acompanhei Eunice e o presidente da 

OAB local à Belo Horizonte para uma reunião com o corregedor-geral de Justiça do TJMG. 
 

Éramos um grupo de oito pessoas que aguardavam na antessala o atendimento. Nesse 

tempo de espera, o procurador de prerrogativas ao conversar com um dos advogados do 

grupo lhe explicou sobre minha pesquisa, eu estava ao lado e ouvia. Ele disse, apontando 

para mim, que eu estava presente naquele lugar, pois realizava “uma pesquisa sobre 

prerrogativas”. Nesse momento, ele me disse como eles, advogados, viam a minha 

pesquisa, mas mais do que isso, o que todo aquele conflito significava para eles. 
 

É uma pesquisa sobre prerrogativas, porque é disso que se trata o conflito. A “briga 

com a juíza” é uma questão de prerrogativas. É a utilização dessa fala como pauta principal 

da “briga com a juíza” que traz para o centro deste trabalho as discussões sobre 

profissionalismo na advocacia. A partir de um entendimento que possibilita repensar as 

profissões como unidade, no sentido de um grupo com capacidade geradora de sentimentos 

partilhados, para compreender que as práticas profissionais e as normas que as orientam não 

são significadas e simbolizadas de forma idêntica pelo mesmo grupo profissional 

(BONELLI, 2005). 
 

As prerrogativas profissionais estão definidas no site da OAB/MG da seguinte forma 
 

 

As prerrogativas profissionais estão elencadas ao longo de toda a legislação atinente  
à classe, em especial nos artigos 6 e 7 do Estatuto da OAB, sendo responsáveis por 

permitir aos advogados a independência e inviolabilidade necessárias para o 

exercício de seu mister em sua plenitude, não podendo ser entendidas como 
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privilégios e sim garantia da própria sociedade. Seu destinatário final, portanto, não 

é o advogado mas o cidadão.” 

 

De acordo com a Lei n°. 8.906, também conhecida como Estatuto da OAB, as 

prerrogativas profissionais são direitos assegurados aos advogados para o exercício da profissão. 

Esta lei prescreve as prerrogativas. Segundo esse dispositivo normativo, as prerrogativas 

envolvem: não haver hierarquia entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados, 

devendo tratarem-se com consideração e respeito; tratamento compatível com a dignidade da 

advocacia; exercer a profissão com liberdade em todo o território nacional; inviolabilidade do 

escritório ou local de trabalho do advogado, bem como de seus instrumentos de trabalho e 

correspondências; comunicar-se com seus clientes mesmo sem procuração quando estes 

estiverem presos ainda que incomunicáveis; ter a presença de um representante da OAB quando 

preso em flagrante por motivo relacionado ao exercício profissional; não ser recolhido preso 

antes de sentença transitada em julgado senão em sala que lhe assegure condições dignas; 

ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, nas salas e dependências de audiências, 

secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, delegacias, prisões, em 

qualquer local que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva 

praticar ato ou colher prova e em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa 

participar seu cliente; permanecer sentado ou em pé, como também, o direito de retirar-se dos 

lugares anteriormente citados; dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes do 

trabalho, independente de horário marcado ou qualquer outra condição; usar da palavra pela 

ordem em qualquer juízo ou tribunal; reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer 

juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei; falar sentado ou em pé 

em qualquer tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder 

Legislativo; examinar e consultar autos de qualquer natureza mesmo sem procuração; ter vistas 

dos processos; ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão. 

 

Para compreender o que são as prerrogativas, tão presentes nas falas dos meus 

interlocutores, lancei mão de pesquisa em alguns livros de referência da área jurídica 

escritos por operadores do direito. Não tenho dados que me possibilitam definir o que são 

prerrogativas ou qual a sua função. Então optei por consultar alguns livros, mas não quero 

que pareça que me aproprio do discurso dos livros, numa defesa das prerrogativas ou da 

advocacia. Esse material é apresentado aqui como mais uma forma de discurso nativo. 
 

Eu observei como as reivindicações por cumprimento às prerrogativas foram feitas num 

conflito específico. Falar em prerrogativas, para os meus interlocutores, se mostrou como 
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uma das formas de defesa da profissão. É discutir condições de trabalho em situação de 

competição interprofissional. Inclusive, em uma das palestras que assisti na Conferência 

estadual dos advogados de Minas Gerais realizada em Juiz de Fora, isso foi dito 

expressamente por um dos palestrantes. Durante sua fala ele afirmou que “as prerrogativas 

garantem condições de trabalho à advocacia”. 
 

Assim, o discurso compreendido nos textos jurídicos consultados (RAMOS, 2003; 

MAMEDE, 2003; FERNANDES, 2004) diferencia as prerrogativas de privilégios. Os 

advogados, por meio de manifestações em livros e nos sites da OAB, defendem que as 

prerrogativas profissionais da advocacia não são privilégios na medida em que argumentam 

que elas são garantias legais responsáveis por viabilizar o trabalho do advogado e conter os 

excessos de poder estatais. 
 

Conforme consulta ao site da OAB/MG o estado possui 77 delegados de 

prerrogativas, que são advogados que trabalham como voluntários para atuarem na defesa 

das prerrogativas dos colegas. No site da OAB Federal, há um pequeno texto em que se 

ressalta que: “Para o cidadão comum, prerrogativa costuma ser confundida com privilégio. 

Magistrados, membros do Ministério Público frequentemente se referem às prerrogativas 

como abusos e interferências inadequadas”. 
 

A defesa das prerrogativas, segundo os textos produzidos pelos advogados, sejam 

aqueles veiculados no site da OAB, sejam as doutrinas jurídicas, vem sempre justificada 

pela afirmação da indispensabilidade do advogado na produção da justiça, isto é, na defesa 

do monopólio excludente sobre os assuntos jurídicos em nossa sociedade. Dessa forma, a 

argumentação se divide em duas bases, defender as prerrogativas profissionais é fazer uma 

defesa da advocacia enquanto profissão e é uma defesa do direito dos jurisdicionados a um 

processo judicial democrático. Por essa última razão, os advogados autores mencionam que 

mais do que um direito, a defesa das prerrogativas seria um dever do advogado que não 

deveria se esquivar diante do desrespeito de suas garantias profissionais. 
 

A utilização dessa fala como pauta principal da “briga com a juíza” traz para o 

centro deste trabalho as discussões sobre o poder das profissões, sobre competição inter e 

intraprofissionais e sobre interações profissionais no que concerne ao exercício da profissão 

de advogado numa pequena cidade do interior. Assim, nos próximos capítulos pretendo 

discutir algumas questões que foram expostas aqui, por meio da sociologia das profissões e 

de uma sociologia do direito. Busco, então, compreender os significados que o grupo 

profissional atribuiu às prerrogativas, discutindo com a teoria o que se compreende pelo 

conceito de profissão e de competição inter e intra profissional. 
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Num segundo momento, busco compreender os sentidos atribuídos para a 

mobilização profissional em torno da reclamação dessas prerrogativas. Analiso a questão da 

“coragem” como categoria nativa positiva de identificação dos “bons” profissionais. 
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CAPÍTULO 3 PROFISSIONALISMO E PODER 
 
 
 

 

O objetivo deste capítulo é compreender como os advogados organizam sua 

profissão a partir da observação empírica deste grupo profissional na comarca do interior. 

Buscarei compreender as práticas de mobilização dos atores sociais em disputas 

profissionais locais e os sentidos que os sujeitos atribuíram a elas. 
 

As prerrogativas profissionais são objeto de reflexão na medida em que os sujeitos da 

pesquisa reivindicam tais proteções institucionais diante da “briga com a juíza”. Os 

advogados interpretaram a “briga” como uma “questão sobre prerrogativas” profissionais. 

Explicaram-me que um “advogado competente” conhece e “luta” por essas prerrogativas. 

Esses sujeitos me indicaram um caminho para a pesquisa, pois, a meu ver, a questão das 

prerrogativas está diretamente relacionada com a temática afeita à sociologia das profissões. 
 

Para compreender isso, é importante analisar os sentidos que o profissionalismo 

adquire para essa profissão, refletindo sobre as práticas de trabalho no “mundo do direito”, 

bem como sobre as relações de competição intra e interprofissionais que observei na 

comarca de Monte Carmelo. Pensar a advocacia a partir da abordagem da sociologia das 

profissões se constituiu como uma escolha realizada durante e a partir do trabalho de 

observação participante. 

 

 

3.1 Elementos para se pensar as profissões 
 
 

 

Eliot Freidson (1998) explica que a estratégia de pesquisa apropriada para se 

compreender o conceito de “profissão” é de caráter fenomenológico. Isso significa não 

tratar o termo a partir de uma definição absoluta e abstrata. Segundo o autor, a definição de 

“profissão” deve ser compreendida a partir de como as pessoas de uma sociedade 

determinam quem é profissional e quem não o é, como os atores sociais “constroem” ou 

“fazem” as profissões por meio de suas atividades e quais as consequências desses dois 

fatores, as maneiras como eles se veem e como realizam seu trabalho. A essa concepção, 

Freidson (1998) denomina de conceito popular de profissão. 
 

O problema, como ele mesmo indica, é que em sociedades complexas como a nossa 

haverá diferentes conceitos populares. A diversidade de interesses e perspectivas dos grupos 

sociais é responsável pela multiplicidade de concepções do que seja profissão. Essa 
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diversidade envolve, por exemplo, clientes e empregadores que desejam controlar os termos 

e os conteúdos dos serviços a eles prestados, ou ocupações que buscam as recompensas de 

um rótulo profissional e outras que tentam preservar as recompensas conquistadas. 

Conforme esses exemplos indicam, o caráter fenomenológico de uma “profissão” extrapola 

o limite dos membros da própria ocupação relacionando-se com negociações entre esses e 

outros atores sociais produtores de conhecimento e normatividades, por exemplo, com o 

modo como os órgãos oficiais constroem profissão como uma categoria administrativa. 
 

O que Freidson (1998) pretende destacar é o caráter histórico e concreto do conceito 

de profissão que deve ser tratado empiricamente pela teoria, documentando-se a desordem e 

a inconsistência do fenômeno empírico e explicando seu caráter nos países em que exista. O 

autor ressalta também a necessidade de se compreender a maneira pela qual cada sociedade 

constrói um status social de profissão. 
 

Alertando, assim, para o tratamento fenomenológico que deve ser dado ao tema, 

Freidson (1998) sugere um conceito que permita organizar a análise para a realização de 

estudos comparativos. A elaboração de uma ferramenta conceitual, para o autor, auxilia os 

estudiosos da área na elaboração de um método de pesquisa coerente e sistemático de 

análise, ao organizar o conhecimento produzido no campo da sociologia das profissões. 
 

Freidson (1998) elabora um tipo ideal a que denomina de “profissionalismo”. Antes 

de explicá-lo, o autor caracteriza “profissão” como o “(...) trabalho especializado pelo qual 

uma pessoa ganha a vida numa economia de troca” (1998, p. 246). Todavia, há vários tipos 

de trabalhos, alguns não reconhecidos como trabalho por não serem formalmente 

remunerados, como aqueles efetuados em casa e na comunidade, ou por não se realizarem 

em tempo integral; há ainda aqueles que possuem jornada e recompensa salarial, mas se 

situam à margem da economia oficial. Outro tipo de trabalho é constituído por ocupações e 

ofícios desempenhados na economia reconhecida oficialmente e, é nesse grupo, que se 

encontram as profissões. 
 

Dessa forma, Freidson (1996) argumenta que as profissões são ocupações 

reconhecidas oficialmente que se distinguem das demais por ocuparem uma posição 

relativamente elevada nas classificações da força de trabalho. Freidson (1996;1998) 

estabelece diferenças entre o tipo de trabalho exercido pelas profissões do tipo de trabalho 

exercido pelos demais ofícios. Segundo o autor, o trabalho das profissões se caracteriza por 

ser uma “especialização criteriosa teoricamente fundamentada” (FREIDSON, 1996, p. 142). 

Por “especialização criteriosa”, o autor define o trabalho que não pode ser executado 

mecanicamente, em oposição à “especialização mecânica”. 
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A “especialização mecânica” envolve um pequeno número de atividades simples e 

repetitivas, um trabalho não-qualificado. Por sua vez, a “especialização criteriosa” exige que 

o trabalhador tenha considerável discernimento a ponto de ajustar seu conhecimento e 

qualificação às contingências de cada tarefa. Nessa classificação, encontram-se as profissões 

e os ofícios, mas o tipo de conhecimento e de qualificação que empregam no exercício da 

atividade é diferente. Freidson (1996) explica que os ofícios são definidos pelo emprego de 

um conhecimento prático obtido a partir de um treinamento baseado, sobretudo, na 

experiência. As profissões, por sua vez, tem sua formação fundamentada por conceitos 

abstratos e teorias. 
 

Ele diferencia as profissões das demais ocupações, é que o trabalho que realizam é 

complexo, arbitrário e esotérico, na medida em que requer um tipo de conhecimento teórico 

e um conjunto de competências não compartilhadas com as pessoas comuns. Além disso, o 

trabalho realizado pelos profissionais é considerado socialmente relevante para o bem-estar 

de indivíduos ou grupos sociais, adquirindo um valor tão especial que o dinheiro não lhe 

serve de única medida. 
 

O profissionalismo consistiria num método para organizar uma divisão do trabalho 

na sociedade moderna. Ele é muito mais do que simplesmente um status, uma vez que atua 

produzindo distintas identidades para essas ocupações específicas e proteções no mercado, o 

que mantém as ocupações separadas umas das outras, muitas vezes, em oposição. 
 

O autor apresenta o profissionalismo como uma terceira lógica de organização do 

trabalho, ao lado de outras duas lógicas organizacionais, a lógica burocrática e a do livre 

mercado. Cada uma dessas lógicas é orientada por um princípio. A lógica de mercado, pelo 

princípio da livre-concorrência; a lógica burocrática, pelo princípio gerencial da 

administração racional-legal e a lógica do profissionalismo pelo princípio ocupacional. O 

livre mercado, de acordo com Freidson (1998), é a forma inspirada por Adam Smith (apud 

FREIDSON, 1998) para se organizar a divisão do trabalho. 
 

Nessa lógica, o que organiza o trabalho é uma demanda livre de mercado e a 

concorrência entre os trabalhadores. A partir da ideia de que os consumidores escolhem 

livremente seus prestadores de serviço e que o sistema produtivo regula-se pela ação da 

competição individual livre e desimpedida, não há qualquer outro tipo de organização social 

deliberada, além desta criada pelo mercado, para a divisão do trabalho. 
 

Por isso, Freidson (1998) explica que o modelo do livre mercado implica uma divisão do 

trabalho muito fluida, ou seja, com o surgimento e o desaparecimento de empresas comerciais e 

produtivas e de papéis ocupacionais conforme as mudanças da demanda do 
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mercado e da concorrência. Nesse sentido, a carreira do trabalhador seria muito mais uma 

carreira de emprego do que ocupacional, na medida em que o trabalho seria provavelmente uma 

sucessão de empregos diversos e temporários, flutuando ao sabor das alterações do mercado. 

Freidson (1998) explica que “as fronteiras jurisdicionais para o trabalho seriam assim tão 

instáveis e mutáveis que talvez fosse difícil conceber o trabalho como algo estável e organizado 

– isto é, como algo que envolve papéis ocupacionais.” (FREIDSON, 1998, p. 91). 
 

Baseado numa perspectiva diferente, o princípio gerencial da administração racional-

legal, por sua vez, está inserido numa lógica burocrática de divisão do trabalho. Nesse 

modelo, uma inteligência monocrática planeja em detalhes formais e racionais o que 

compete a cada tarefa e quem está qualificado para executá-la. Essa forma de organizar a 

divisão do trabalho, conforme Freidson (1998), foi descrita por Max Weber ao analisar a 

racionalização do trabalho numa burocracia racional-legal. 
 

Weber (1999) discorre sobre o tipo puro de dominação burocrática explica que a 

existência de uma autoridade burocrática, na dominação baseada no direito público, e de 

uma “empresa” burocrática, na dominação da economia privada, constituem-se por meio do 

princípio de competências oficiais fixas, competências ordenadas mediante regras, sejam 

leis ou regulamentos administrativos. Tal princípio possui três diretrizes básicas: a primeira 

é a existência de uma distribuição fixa “(...) das atividades regularmente necessárias para 

realizar os fins do complexo burocraticamente dominado” (WEBER, 1999, p. 198). 
 

A segunda diretriz é que os poderes de mando para se fazer cumprir esses deveres 

oficiais também estão fixamente distribuídos, assim como os meios coativos que podem ser 

empregados são fixos e estão delimitados por regras. A terceira refere-se à criação de 

providências planejadas com a contratação de pessoas com qualificação regulamentada para 

que haja o cumprimento regular e contínuo dos deveres distribuídos e o exercício dos 

direitos correspondentes. 
 

Por causa disso, forma-se um sistema regulamentado e hierarquizado de mando e 

subordinação das autoridades, com fiscalização das inferiores pelas superiores. Freidson 

(1998) explica que essa lógica de divisão do trabalho caracteriza-se por trabalhadores com 

posições asseguradas, mas que não possuem um papel ocupacional específico, na media em 

que, a administração é livre para criar ou eliminar papéis ocupacionais no interesse do que 

ela considera eficiente. Para Freidson (1998), é provável que nesse modelo, ao contrário do 

livre mercado, as fronteiras jurisdicionais entre as ocupações sejam especificadas em 

detalhes formais e que o mercado de trabalho seja organizado e planejado. 
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Freidson (1998) propõe que o profissionalismo seja percebido como outro tipo ideal 

de lógica organizacional da divisão do trabalho, diferente dos modelos apresentados. 

Desenvolve-se no século XX uma nova forma de controle sobre o trabalho que remove da 

administração a autoridade de criar e definir a substância, o desempenho e mesmo as metas 

de determinados trabalhos. 
 

Depois que uma ocupação se torna plenamente profissionalizada, seus trabalhadores 

passam a ter uma autoridade básica sobre o trabalho. Mesmo que a atividade continue a ser 

exercida nos quadros de uma organização, o que compreende uma administração, Freidson 

(1998) argumenta que não é o mesmo tipo de autoridade administrativa delineada por Weber 
 

(1999). Isso porque, a administração terá o controle dos recursos relacionados com o 

trabalho, mas não poderá controlar a maior parte do que os trabalhadores fazem e como o 

fazem, perdendo a autoridade sobre o trabalho. 
 

Ele afirma que “A administração pode controlar os termos e as condições do trabalho 

em virtude de um mercado de trabalho comprador, mas o trabalho profissional controla o 

próprio trabalho, e o próprio trabalho é a chave da produção.” (FREIDSON, 1998, p. 100). 

Em seguida o autor estabelece um elemento de contraste com os ambientes de trabalho 

sindicalizados em que: “(...) a situação é exatamente o inverso: o trabalhador organizado 

controla muitos dos termos e condições de seu trabalho por intermédio de seu sindicato e 

pode interromper o trabalho por greve, mas a administração controla o trabalho que é feito.” 

(FREIDSON, 1998, p. 100). 
 

O termo profissionalização é definido pelo autor como 
 

 

um processo pelo qual uma ocupação organizada, geralmente mas nem sempre por 

alegar uma competência esotérica especial e cuidar da qualidade de seu trabalho e de 

seus benefícios para a sociedade, obtém o direito exclusivo de realizar determinado tipo 

de trabalho, controlar o treinamento para ele e controlar o direito de determinar e avaliar 

a maneira como o trabalho é realizado. (FREIDSON, 1998, p. 98). 

 

A profissionalização é, assim, um processo por meio do qual se constitui uma base 

para organizar empregos e trabalhos numa divisão do trabalho completamente diversa 

daquela formada pelo princípio gerencial da administração racional-legal. Nessa terceira 

lógica de organização, a autoridade administrativa deixa de se apresentar como o único 

mecanismo possível de coordenação das ocupações, pois há uma autoridade implícita no 

princípio ocupacional, a autoridade da expertise. 
 

Freidson (1998) sintetiza as principais características atribuídas ao profissionalismo. 

Entre elas está o controle dos próprios mercados de trabalho pelas ocupações. O que significa 
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uma limitação à liberdade dos consumidores individuais. Ao invés de empregarem quem eles 

queiram, a escolha fica restrita aos membros autorizados de uma determinada ocupação. 

Esse tipo de controle ocupacional do próprio mercado de trabalho é o que Freidson 

(1996) prefere chamar de “reserva de mercado de trabalho” e sustenta-se pela importância 

estratégica do ensino profissional e das credenciais. O acesso privilegiado ao mercado 

envolve um complexo processo de negociação (RODRIGUES, 2002) que engloba diversos 

grupos sociais, as ocupações, o Estado, instituições formais de credenciamento. 
 

Apenas aqueles que possuem uma credencial ocupacionalmente emitida podem ser 

empregados para executar certas tarefas. Essa credencial é o que certifica a competência do 

profissional para o desempenho da atividade, garantindo que ele foi aceito como membro de 

uma ocupação fechada e que pode ser contratado ou consultado em determinadas condições. 
 

A questão do ensino profissional auxilia na compreensão tanto das credenciais quanto da 

autoridade da expertise. Vejamos: o treinamento profissional ocorre fora do mercado de 

trabalho, geralmente, em salas de aulas ou em instalações para a prática e produz credenciais 

qualificadas para o exercício da atividade. Somente os membros da ocupação podem atuar como 

professores. Diferente dos demais ofícios em que se selecionam trabalhadores para exercer o 

ensino como atividade complementar, no caso do modelo profissional típico, Freidson (1996) 

ressalta que o ensino em si é uma atividade de tempo integral. Isso resulta em que o conteúdo 

objeto do ensino pode abarcar características teóricas e abstratas. 
 

As profissões utilizam um corpo especializado de conhecimentos e qualificações, 

mantido em segredo por meio do ensino restrito àqueles admitidos no aprendizado, para 

preservar o controle sobre seu trabalho. É esse conhecimento e o direito exclusivo de 

utilizá-lo que garantem poderes às profissões, permitindo que justifiquem proteções de 

mercado em sociedades com estados inspirados em modelos liberais, como também, 

permitindo que controlem o trabalho de outros ofícios. Freidson (1998) explica que quando 

há a crença na maior relevância de um determinado trabalho e na superioridade de sua 

competência e de seu conhecimento em comparação com os demais, há o estabelecimento 

da autoridade da profissão para coordenar uma divisão do trabalho, com base na expertise. 
 

Assim, conforme explica Bonelli (2002) o profissionalismo pode ser tipificado de 

forma ampla e abrangente por cinco características, são elas: 
 

a) um tipo de trabalho especializado da economia formal que possui status especial 

na força de trabalho, com um corpo de habilidades e conhecimentos teóricos discricionários; 
 

b) uma jurisdição exclusiva numa certa divisão do trabalho estabelecida por meio de 

negociações entre as ocupações; 
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c) uma reserva no mercado de trabalho interno e externo, a partir de proteções 

baseadas em credenciais qualificadas criadas pela ocupação; 
 

d) um programa formal de treinamento exterior ao mercado de trabalho que produz 

credenciais qualificadas controladas pela ocupação em associação com a universidade, e; 
 

e) uma ideologia que prioriza o compromisso com a realização de um bom trabalho 

ao invés da eficiência econômica da atividade. 
 

Maria de Lurdes Rodrigues (2002) situa os estudos de Freidson sobre profissões num 

paradigma do poder. De acordo com a autora, Freidson estabelece o poder das profissões a 

partir da análise dessas três bases, a autonomia sobre o próprio trabalho, a expertise (o 

monopólio do conhecimento) e o credencialismo. 
 

Ela explica, ainda, que o modelo do profissionalismo freidsoniano comporta alguns 

pressupostos interdependentes. Nessa perspectiva, a divisão do trabalho é compreendida como 

resultado de processos de interação social nos quais os participantes estão continuamente 

envolvidos nos processos de definição, estabelecimento, manutenção e renovação das tarefas 

desempenhadas e das relações de trabalho com outros grupos de ocupações. Tais interações não 

são totalmente livres, pois possuem lugar no quadro da organização social. 
 

Além disso, os membros das profissões não formam um segmento homogêneo, 

diferenciando-se por especialidades, proeminência cultural e política, circunstâncias de prática 

profissional e posições na hierarquia interna. A identificação de profissão como objeto empírico, 

para Freidson (apud RODRIGUES, 2002), resulta de critérios relativos ao grau e à forma como 

as ocupações adquiriram poder organizado para controlar seu próprio trabalho. 
 

Assim, o objeto da análise do autor são as circunstâncias pelas quais as ocupações se 

organizam como grupos sociais, buscando compreender como e porquê a forma de 

estruturação desses grupos se concretiza e pode ser mantida. Com o objetivo de entender 

quais as consequências disso para a divisão do trabalho produtivo na qual toma parte. 
 

Andrew Abbott (1988), por sua vez, propõe que o estudo das profissões se desenvolva 

com a transferência de foco das estruturas organizacionais dos grupos para o trabalho. Isto é, no 

tipo de trabalho que as profissões executam e nas condições de exercício da atividade. Para ele o 

fenômeno central da vida profissional é essa ligação entre uma profissão e seu trabalho, o que 

ele denomina de jurisdição. Seu objetivo é analisar como tal ligação é criada no trabalho, como 

ela é ancorada na estrutura social e como as disputas internas de jurisdição entre as profissões 

determinam a história individual dessas mesmas profissões. 
 

As profissões formam um sistema interdependente em que cada uma delas desenvolve 

suas atividades sob vários tipos de jurisdição (ABBOTT, 1988). Algumas vezes com controle 
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total, outras vezes subordinada a outros grupos. Dessa forma, as fronteiras jurisdicionais 

estão em constantes disputas, tanto no que se refere a práticas locais quanto em 

reivindicações nacionais. 
 

Para esse autor são as disputas jurisdicionais que constituem a dinâmica de 

desenvolvimento profissional. Como as profissões não existem isoladas umas das outras, a 

análise de Abbott (1988) sobre as profissões considera o sistema ocupacional de 

interdependência que caracteriza as relações entre os grupos profissionais. 
 

Rodrigues (2002) explica que para esse autor a prática profissional situa-se em três 
 

atos: diagnóstico, inferência e tratamento dos problemas humanos sejam individuais ou 
 

coletivos, objetivos ou subjetivos. A inferência é o ato puramente profissional e atua quando a 
 

conexão entre diagnóstico e tratamento é obscura. A vulnerabilidade jurisdicional resulta do 
 

grau de predominância da inferência. Nesse sentido, o conhecimento acadêmico é elemento 
 

chave do sistema ao formalizar o saber-fazer profissional. 
 

É o conhecimento abstrato controlado pelos grupos ocupacionais, segundo o autor, o 

principal recurso utilizado pelas profissões para sustentar suas jurisdições nas disputas. O 

prestígio do conhecimento acadêmico reflete a crença errônea de que o conhecimento 

profissional abstrato é contíguo ao conhecimento profissional prático. De acordo com 

Abbott (1988), o verdadeiro uso do conhecimento acadêmico profissional é mais simbólico 

do que prático. Ele tem a função de legitimação do trabalho dos profissionais. Para além, o 

conhecimento acadêmico também atua na produção de novos diagnósticos, tratamentos e 

métodos de inferência (RODRIGUES, 2002). Assim, o grau de abstração suficiente para ser 

classificado como profissão é aquele necessário para competir num contexto histórico e 

social específico. 
 

Ao reivindicar jurisdição uma profissão pede que a sociedade reconheça sua estrutura 

cognitiva por meio dos direitos de exclusividade que podem incluir, para mencionar alguns 

exemplos, o monopólio absoluto da prática e de pagamentos públicos, direitos sobre a 

autorregulação e emprego irrestrito, controle do treinamento profissional, de recrutamento e 

de licenciamento. 
 

Rodrigues (2002) resume a proposta teórico-metodológica de Andrew Abbott em três 

níveis de análise do fenômeno das profissões. O primeiro baseia-se na análise do processo e 

das condições do estabelecimento efetivo e da manutenção da jurisdição, dos quais são 

elementos essenciais a natureza do trabalho profissional e as estruturas que suportam as 

pretensões de jurisdição. O segundo nível refere-se à compreensão de que as profissões são 

diferenciadas internamente e que mudanças em suas composições internas podem afetar ou 
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inserir transformações no poder e na legitimidade dessas mesmas profissões. O terceiro nível diz 

respeito à análise das fontes de mudança localizadas no exterior do sistema profissional, ou seja, 

as mudanças macrossociais nas tecnologias, nas organizações e no conhecimento. 
 

Para Abbott (1988), o sucesso da fixação jurisdicional está no sistema de 

conhecimentos, na eficácia e na eficiência de suas aplicações, por meio das quais os clientes 

fundamentam suas escolhas. O autor acredita num modelo competitivo, com base nos 

princípios de uma economia de mercado, e equilibrado que se regula a longo prazo. Esse 

ponto distancia-o da abordagem de Freidson (1998), onde o poder é o elemento essencial 

das disputas por jurisdição. 
 

De acordo com a leitura de Rodrigues (2002), Abbott produz uma abordagem 

dinâmica do fenômeno das profissões. Isso significa que as relações entre as ocupações 

ocupam uma dimensão fundamental na análise do sistema ocupacional, num contexto de 

crescente especialização e divisão do trabalho. O que o autor destaca é a existência de 

inúmeros conflitos por disputas em torno das áreas de atividade de cada ocupação. 
 

É por meio da resolução desses conflitos que as relações entre as ocupações são 

redefinidas. É nesse sentido que Rodrigues afirma que: “Partindo de tal pressuposto, o 

autor, no seu livro, centrar-se-á na identificação das condições gerais e dos recursos usados 

nos processos de fixação e de mudança jurisdicional dentro do sistema das profissões.” 

(RODRIGUES, 2002, p. 103). 
 

Assim, a partir de elementos desses dois quadros teóricos, delineados por Freidson 

(1998; 1996) e por Abbott (1988) busco compreender os conflitos profissionais que se 

desenvolveram na comarca de Monte Carmelo. 
 

Apesar de seguirem orientações teóricas diferentes, acredito que as análises de Abbott 
 

(1988) e de Freidson (1998) podem ser aproximadas em alguns sentidos. Para esses autores, 

o conceito de profissão não pode ser determinado abstratamente, para se compreendê-lo é 

fundamental a observação empírica do que fazem os profissionais e de como o fazem. Além 

disso, ambos os autores consideram, de forma geral, que as diversas ocupações disputam 

entre si por reconhecimento de um rótulo profissional. 
 

Trata-se das disputas por jurisdição em torno de proteções nos mercados, no caso de 

Abbott (1988), ou em torno da autonomia e controle do próprio trabalho, na análise produzida 

por Freidson (1998), que para além da questão de produzir abrigos no mercado, relaciona-se 

com o poder da profissão de reorganizar a divisão do trabalho no qual está inserida. Tanto 

Abbott (1988), quanto Freidson (1998) consideram também que a profissão não constitui um 
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grupo com membros homogêneos, havendo hierarquias e interesses diferentes nos quadros 

de uma mesma ocupação. 
 

É possível perceber, assim, como os conflitos ocupam lugar primordial dentro dessas 

perspectivas de análises das ocupações. Seja o conflito entre profissões diferentes, que 

envolvem competições interprofissionais ou o conflito interno à profissão, as competições 

intraprofissionais. Da mesma forma, aspectos estruturais não podem ser desconsiderados 

quando se produz uma análise de determinado grupo profissional, pois capazes de afetar a 

forma como o trabalho se organiza ou se distribui. 
 

É a partir dessas reflexões que os conflitos foram tomados por mim como o principal 

material de análise para se compreender como a advocacia de uma comarca do interior 

organizou suas representações do que seja seu próprio trabalho. Conflitos que envolveram 

tanto profissões fronteiriças do “mundo do direito” quanto disputas intraprofissionais. Mas 

antes de abordar especificamente essa questão, acredito que seja necessário refletir sobre 

como a advocacia se constitui enquanto profissão no Brasil e como se organizam as 

profissões jurídicas em nosso sistema judicial. 

 

 

3.2  As competições profissionais e a  questão  das prerrogativas profissionais da 
 

advocacia 
 
 

 

Maria Da Glória Bonelli (1998) conceitua como “mundo do direito” as relações 

transcorridas em decorrência do trabalho compartilhado nesse campo. De acordo com essa 

perspectiva as profissões que atuam no judiciário constituem um campo movido por 

interações e competições entre os diversos profissionais que lidam com a temática da justiça 

em seu trabalho cotidiano. 
 

O “mundo do direito” conforme apresentado por Bonelli (2010) compreende as 

profissões jurídicas que atuam em áreas de trabalho fronteiriças. No artigo “As interações 

dos profissionais do direito numa comarca do Estado de São Paulo”, a autora analisa as 

interações e competições entre juízes, promotores, advogados, delegados de polícia e 

funcionários de cartório judicial. 
 

Ela explica que cada uma dessas profissões possui sua própria concepção do que é justiça 

e de como o trabalho deve ser organizado, o que provoca tensões nas interações cotidianas entre 

os diferentes profissionais, como essas disputas entre os próprios advogados e entre eles e a 

magistratura, representada pelos dois juízes titulares da comarca e por encontros 
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com alguns desembargadores do tribunal de justiça responsáveis pelo “caso da juíza”, como 

“a briga” também era chamada pelos operadores do direito. 
 

Conforme ressalta Maria da Glória Bonelli (1998), é preciso considerar que num 

ambiente como o “mundo do trabalho judicial”, em que convivem em interdependência 

diversas especializações profissionais, há a formação de um campo movido pela interação 

competitiva entre esses diferentes atores profissionais. Ela explica que ao se relacionarem 

umas com as outras, essas profissões formam uma estrutura que gera suas próprias 

interdependências e distintas perspectivas sobre o que é justiça. A autora considera, então, 

que tais interações no desenvolvimento prático da atividade profissional constituem um 

sistema profissional, apesar de essas ocupações se organizarem de forma independente com 

carreiras próprias, isto ocorre, em grande parte, por compartilharem o mesmo objeto de 

atuação, qual seja, a justiça, ainda que sob sentidos não idênticos. 
 

Bonelli (2005) também identifica a existência de uma “luta cognitiva” em torno dos 

conteúdos do profissionalismo dentro de uma mesma profissão. Num estudo sobre a 

magistratura, por exemplo, a autora atenta para a existência interna de uma minoria que 

sempre trava lutas cognitivas para dar novos sentidos ao “fazer profissional”. 
 

Essa é uma leitura sobre as profissões jurídicas que se baseia nas noções de profissão 

apresentadas por Freidson (1998) e Abbott (1988), englobando tanto a questão das 

interações como constitutivas do trabalho quanto à noção de que as competições inter e 

intraprofissionais são características inerentes ao sistema das profissões (ABBOTT, 1988). 

Nesse sentido, Bonelli (1998) explica que 

 

(...) na base da relação mantida por estes profissionais, uma interação competitiva 

dada pela posição que eles ocupam no universo das profissões. A própria estrutura 

que estas profissões formam ao se relacionarem umas com as outras gera a 

interdependência das diferentes ocupações e as diversas perspectivas que elas 

adotam sobre a justiça e seu funcionamento.  
Os lugares de onde cada uma dessas profissões e seus segmentos internos se 

relacionam no universo profissional condicionam as interações mantidas entre elas 

ao mesmo tempo que geram possibilidades de ação em busca de melhores posições 

dentro do sistema profissional. Tanto os constrangimentos quanto os incentivos que 

esta estrutura engendra se materializam nas tensões, nos conflitos e na dinâmica do 

campo da justiça e pode ser captada na forma como ela se concretiza na região 

estudada, facilitando a compreensão de sua lógica. (BONELLI, 1998, p. 186) 

 

Assim, a autora compreende o estudo das profissões jurídicas a partir de uma 

abordagem dinâmica que considera a competição profissional no “mundo do direito” por 

dois prismas complementares. Um deles diz respeito à estratificação das próprias profissões 

e refere-se à competição entre os pares profissionais, é o que a autora denomina como 
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competição intraprofissional. O outro é definido como competição interprofissional e 

baseia-se nas tensões entre profissões diferentes que possuem atuações de trabalho em áreas 

fronteiriças e que buscam submeter sua forma particular de lidar com as questões comuns 

umas as outras (BONELLI, 1998; 2010). 
 

De acordo com Freidson (1998), a competição entre profissões pela jurisdição sobre 

uma determinada área pode ser analisada “(...) como definições conflitantes da natureza do 

problema ou atividade que cada um está tentando controlar, e reivindicações sobre a 

maneira pela qual podem ser melhor resolvidos e conduzidos.” (FREIDSON, 1998, p. 106). 

Cada profissão produz uma concepção aceita de qual a questão por ela tratada e de qual a 

melhor forma para solucioná-la, o que Freidson (1998) denomina de “paradigma”. São, 

portanto, os diferentes “paradigmas” que geram as disputas de poder em torno de qual 

profissão deverá exercer o controle sobre a atividade do seu próprio trabalho, bem como 

produzir regulações para as outras ocupações. 
 

Para Abbott (1988), as profissões competem entre si pela disputa de novas áreas de 

atuação ou pela manutenção da exclusividade dos espaços que possuem. Uma vez que a 

fixação de jurisdição, entendida como a proibição legal de outros grupos ou indivíduos 

desenvolverem o trabalho, é o principal objetivo do desenvolvimento das profissões. 
 

Quanto às competições numa mesma profissão, elas se relacionam a uma perspectiva 

teórica que compreende a profissão como constituída por grupos heterogêneos que travam 

lutas em torno da atribuição de novos sentidos ao profissionalismo. Freidson (1998) não 

nega que todos os membros de uma profissão compartilham uma experiência comum de 

socialização. Assim, a profissão se engaja na construção de uma coesão suficiente que 

possibilite mantê-la em uma situação de privilégio (FREIDSON, 1998). As profissões 

constituem grupos que erigem fronteiras simbólicas para demarcar campos e identidades 

comuns (BONELLI, 2005). 
 

Tanto é assim que Bonelli (2010) destaca que as relações entre as profissões 

constituem um mundo próprio com uma dinâmica interna específica, pensada como um 

universo com autonomia relativa frente às demais esferas, como a política e o mercado. No 

entanto, embora os grupos profissionais guardem coesão quanto a aspectos de sua prática 

profissional e as normas que a orientam, isto não quer dizer que o grupo tenha uma 

concepção unificada sobre como essas atividades devem ser simbolizadas e significadas 

(BONELLI, 2005). 
 

Esses estudos sobre os conflitos e as competições entre as profissões, no geral, 

utilizam como foco principal de análise as disputas por jurisdição no mercado de trabalho e 
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reconhecem nessas interações a construção de um sistema com autonomia em relação a 

outras áreas (BONELLI, 2010). Isso se explica, em grande medida, pela sociologia das 

profissões ter se desenvolvido principalmente a partir de estudos produzidos nos Estados 

Unidos da América e na Inglaterra. 
 

Nesses países, até aproximadamente a década de 1960, a literatura de sociologia das 

profissões compreendia, quase sem questionamentos, que somente poderia se considerar 

“profissão” aquelas ocupações que apenas o mercado e, não o Estado, tivesse sido o fator 

determinante de sua constituição histórica (COELHO, 1999). Criou-se, dessa forma, a tese 

de que nesses países o mercado predominou no processo de profissionalização das 

ocupações, diferente do que teria ocorrido, por exemplo, na Europa Continental, em que o 

Estado teria comandado a organização das profissões (COELHO, 1999). 
 

Edmundo Campos Coelho (1999), todavia, argumenta que identificar a filosofia do 

laissez-faire que prevalecia nos Estados anglo-americanos com a ausência de ação estatal na 

regulamentação profissional constitui uma ilusão de perspectiva. O autor indica, por 

exemplo, que em diversos Estados estadunidenses o retorno da legislação regulatória da 

medicina e a regulação da advocacia fizeram parte de um amplo processo de “reconstrução” 

do Estado, em referência à passagem de um Estado caracteristicamente liberal para um 

Estado do bem-estar entre os anos de 1870 e 1920 nos Estados Unidos da América. 
 

Assim, essas pesquisas mais recentes sobre competição e conflitos nas profissões, 

incluindo-se os estudos de Andrew Abbott (1988), têm foco no mercado de trabalho 

profissional, porque as principais teorias que se desenvolveram na Inglaterra e nos Estados 

Unidos para explicar o profissionalismo consideraram como aspectos preponderantes as 

relações de mercado. Mas tal como expõe Bonelli (2010) em sua pesquisa, este estudo 

busca ampliar esse enfoque do mercado para englobar as relações das profissões com o 

Estado. Isso porque, as atividades desenvolvidas pelos atores profissionais na comarca em 

que realizei a pesquisa possuem mais relação com o poder público do que, necessariamente, 

com o interesse de se afirmar proteções no mercado de trabalho. 
 

Observei, então, como os advogados produziram estratégias num conflito 

profissional entre um grupo de advogados “corajosos”, que se posicionou intensamente 

como contrários a uma magistrada. Essa dimensão do conflito ocorre entre profissões 

diferentes do “mundo do direito”, por isso refere-se à competição interprofissional. 
 

Ainda que questões relativas ao mercado profissional dos advogados tenham surgido 

durante o conflito, como é o exemplo da distribuição de processos aos advogados dativos, elas 

estão relacionadas à disputa com uma profissão fortemente vinculada ao poder público, a 
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magistratura. Dessa forma, os advogados e a juíza não entraram em conflito pela 

concorrência por uma reserva de mercado específica. 
 

No atual contexto das profissões jurídicas no Brasil, o debate em torno da criação de 

cursos para a formação de paralegais é um exemplo de disputa por reserva de mercado de 

trabalho envolvendo a advocacia. Recentemente, foi reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC) o curso superior de tecnólogo em serviços jurídicos. Durante o trâmite do 

processo de reconhecimento, a OAB se manifestou contrária à criação desses cursos 

explicitando que o problema seria a questão da reserva de mercado. Esta reportagem 

veiculada na internet expõe esse posicionamento da OAB em relação à criação dos cursos 

de tecnólogo em serviços jurídicos 

 

A OAB reclama da iniciativa pelo menos desde 2015, por entender que a falta de 

um conselho de classe ou órgão regulador pode dar espaço para “atividades 

conflitantes com as exercidas pelos advogados, principalmente em circunstâncias 

de menor vulto, onde é dispensada inicialmente, pela legislação, a presença do 

advogado” (CONJUR, 2017). 

 

No mesmo sentido se manifestou o presidente da OAB Federal no twitter: “A quem 

serve a distribuição de diplomas e títulos de profissões que não existem? Quem ganha com a 

frustração daqueles que são enganados com a promessa de uma carreira que jamais terão 

condições legais de exercer?”4. No caso desse exemplo a competição entre advogados e a 

criação de cursos superiores para formação de profissionais paralegais ocorre pela disputa 

de mercado de algumas atividades demarcadas como privativas da advocacia. 
 

Na comarca de Monte Carmelo, a lentidão em emitir os “despachos”, por exemplo, 

significou uma redução drástica na renda de diversos advogados, conforme meus 

interlocutores relatavam. A “briga com a juíza” não se situa propriamente nessa discussão 

de mercado, apesar de tê-lo afetado. Segundo meus interlocutores, ao chegar à comarca, a 

juíza passou a instituir novas políticas de trabalho à advocacia, que compreendiam maneiras 

diversas de se portar em audiências e de se executar o trabalho próprio dos advogados. 
 

Era comum em seus “despachos” que a juíza orientasse os advogados a realizar os 

procedimentos do processo de outra forma que não aquela previamente escolhida por eles, como 

é o exemplo do inventário pela via judicial ou extrajudicial. A adoção do “caderninho” de 

atendimento aos advogados também se constituiu como uma prática não usual para se evitar os 

encontros presenciais com a advocacia. O problema é que a autonomia profissional, 
 

 

4 Disponível em:< https://twitter.com/claudiolamachia/status/932583607658479616>. Acesso em: 10 de julho 
de 2018. 

https://twitter.com/claudiolamachia/status/932583607658479616
https://twitter.com/claudiolamachia/status/932583607658479616
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tal como concebida por Freidson (1998) é justamente a liberdade de escolha da forma de 

realização do trabalho, uma vez que isso constitui a relação entre cliente e profissional. O 

cliente confia na escolha técnica realizada pelo profissional. 
 

Os interlocutores relataram também que a juíza passou a dizer aos clientes dos 

advogados, nas audiências, que as escolhas profissionais não estavam corretas ou não eram 

as mais adequadas. Noutro momento, a juíza disse que os advogados da comarca “não 

sabiam o direito” e que os profissionais mais velhos “resistiam às novas técnicas”. Formou-

se uma disputa em torno da autonomia da advocacia enquanto profissão capaz de definir 

seus conteúdos e de realizar suas próprias avaliações técnicas. 
 

Conforme Bonelli (1998) explica no prefácio do livro “Renascimento do 

Profissionalismo” de Freidson (1998), a advocacia, assim como também a medicina, fazem 

parte de um grupo de profissionais que dependem da confiança de seus clientes. Essa 

confiança é obtida mediante a solução prática dos problemas que os afligem (as “consulting 

professions”). A questão central do autor, de acordo com Bonelli (1998), é focalizar a 

autonomia profissional como um atributo relevante para o poder de uma profissão. 
 

Derivaria dessa autonomia o status das profissões, “(...) que precisaria ser preservada 

apesar de seu prestígio ser uma delegação dada pela sociedade, ou pela clientela ou pelo Estado” 

(BONELLI, 1998, p. 18). No caso da medicina, por exemplo, a autonomia vincula-se 
 

à organização social do campo, introduzindo o problema da divisão do trabalho na área da 

saúde, que envolve controle, autoridade do saber, monopólio e poder profissional dos 

médicos. Monopólio sobre uma área do conhecimento capaz de hierarquizar outras 

ocupações. Se a autonomia profissional dá a medida do prestígio de uma profissão, é a 

autorregulação que afere a autonomia profissional. 
 

Aqueles profissionais que resistiram a seguir os controles impostos pela magistrada 

foram retaliados. São os advogados que reclamaram dos “acordos forçados” alegando 

“coação” e “abuso de autoridade”, negaram-se a assinar o “caderninho” de atendimento, ou 

mesmo, recusaram-se a sair da sala de audiência, como ocorreu no exemplo do advogado da 

seguradora que procurou a OAB da comarca para atuar em sua defesa. 
 

Esses profissionais relataram que foram chamados ao gabinete da juíza para serem 
 

“humilhados na frente dos funcionários do Fórum”. Ou foram “destratados” e 

“ameaçados” pela juíza durante as audiências na presença do cliente, ou mesmo, tiveram 

boletins de ocorrência lavrados contra si. Ou seja, os atores tiveram a sua habilidade técnica 

questionada tanto para seus clientes quanto para outros profissionais do “mundo do direito”. 
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Diante dessas disputas nas interações profissionais cotidianas, a advocacia da comarca se 

defendeu buscando auxílio em seu órgão representativo de classe, a OAB. Os advogados se 

dirigiam à “Casa do Advogado” com reclamações sobre a atuação da juíza e cobravam da 

instituição um posicionamento referente à violação de suas prerrogativas profissionais. Isso 

explicita a forma como meus interlocutores significaram “a briga com a juíza”. 
 

Por se tratar de uma questão de prerrogativas, o que está em jogo é a discussão sobre 

condições de trabalho da advocacia em situação de competição interprofissional. A partir 

dessa leitura, a alegação da violação das prerrogativas surge como uma defesa jurídica, mas 

também política, da profissão, no sentido de se discutir diretamente a questão da autonomia 

profissional da advocacia e a sua não vinculação hierárquica à magistratura. 
 

É nesse sentido que relatei anteriormente que a advogada ao se reportar a seu órgão 

de classe reiterou que, apesar da juíza se julgar superior a ela, não haveria qualquer 

hierarquia entre advogada e juíza: “de quem “acha” que é melhor que eu 

hierarquicamente, mas que infelizmente para ela, não temos nenhuma hierarquia.” 

(Reclamação OAB). A principal questão que orienta a percepção dos interlocutores sobre o 

conflito é, portanto, a defesa da advocacia enquanto profissão. A defesa das prerrogativas 

pelos interlocutores-advogados, como questão central no conflito com a juíza, representa a 

centralidade de uma ideologia do profissionalismo nessas interações competitivas. 
 

As prerrogativas são, então, regulamentos produzidos pelo Estado que concedem à 

profissão um mercado protegido para aquelas atividades que executam. De acordo com 

Freidson (1998), trata-se de obter no mercado uma posição legal privilegiada, geralmente 

justificada por uma série de pressupostos sobre a natureza do trabalho profissional, pelas 

características dos possíveis consumidores desse trabalho e pela ação de instituições 

profissionais. 
 

No caso da regulamentação profissional da advocacia no Brasil, a lei assegura aos 

advogados uma série de privilégios em decorrência da profissão. Como, por exemplo, ter 

um representante da OAB quando preso em flagrante em virtude de seu exercício 

profissional e não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado senão em sala 

que lhe assegure condições dignas. Além disso, o advogado pode ter acesso e consultar 

autos de qualquer natureza mesmo sem procuração, o que é vedado ao cidadão. 
 

A OAB e os livros de referência da área jurídica argumentam que as prerrogativas 

não se tratam de privilégios profissionais. Em suas justificações escritas eles produzem 

explicações com base na natureza do trabalho profissional para reafirmar os privilégios. Na 

medida em que as prerrogativas atuam na contenção do poder estatal, de acordo com esses 
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atores, elas não teriam características de privilégios, mas sim de dever profissional a que se 

vincularia o advogado. 
 

São argumentos produzidos pela profissão para justificar seus abrigos de mercado no 

que se refere aos assuntos jurídicos, produzindo uma justificativa da indispensabilidade da 

profissão para a sociedade no exercício da justiça. Isso constitui um dos usos da ideologia 

do profissionalismo que situa o trabalho profissional como prestador de um serviço voltado 

ao bem comum social e mascara uma dimensão da defesa dos interesses corporativos e 

profissionais da advocacia. 
 

Essas normas que regulamentam o trabalho profissional dos advogados, além disso, 

ao afirmarem que não há hierarquia entre juízes, promotores e advogados pretendem com 

isso reafirmar a autorregulação sobre a atividade profissional. Na medida em que não há 

hierarquia, cabe somente ao Conselho profissional dos advogados exercer a fiscalização do 

desempenho adequado do trabalho, por meio de uma comissão disciplinar constituída pelos 

pares. A partir dessa argumentação o trabalho do advogado apenas poderia ser avaliado 

pelos pares profissionais e não por juízes ou promotores de justiça. 
 

Diante disso, as prerrogativas profissionais da advocacia representam um importante 

instrumento político da profissão, na medida em que constituem uma das formas de 

ampliação da delimitação de sua jurisdição de atuação, mas também o reforço constante à 

questão de sua autonomia em relação as demais profissões fronteiriças do “mundo do 

direito”. Bem como, a reafirmação de um discurso de indispensabilidade do advogado à 

sociedade como prestador de um serviço essencial de interesse aos cidadãos. 
 

Neste ponto, as prerrogativas profissionais da advocacia a partir de dois eixos, um 

deles compreende a questão da reserva de mercado e dos privilégios que compõe o 

profissionalismo. Nesse sentido, as prerrogativas constituem um instrumento normativo que 

reforça a autonomia e a autorregulação da advocacia e que, portanto, envolve disputas em 

torno do poder profissional. A questão é que o reforço da autonomia profissional da 

advocacia não ocorre apenas na dimensão dos abrigos de mercado, mas nas relações entre 

essa profissão liberal e o Estado. 
 

Nessa perspectiva, as prerrogativas têm uma dimensão de limitação ao poder estatal no 

campo institucional de administração de conflitos. Por exemplo, ao prever que o advogado não 

seja impedido de se comunicar com seu cliente ou de se instituir a inviolabilidade do escritório 

de advocacia garante-se proteções ao desenvolvimento de um processo que mantenha garantias 

democráticas. Em certa medida, as prerrogativas constituem disposições 
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normativas para assegurar proteções aos clientes dos advogados e ao direito a um processo 

democrático, ainda que isso se justifique em virtude de uma ideologia do profissionalismo. 
 

A narrativa apresentada não trata apenas da manifestação da competição 

interprofissional entre advogados e juíza, mas aborda como essa tensão entre profissões que 

se situam em áreas de atuação vizinhas reverberou para dentro da própria profissão da 

advocacia. Assim, a competição intraprofissional foi (res)significada a partir das disputas 

interprofissionais entre os advogados e a juíza, com a contraposição de dois grupos de 

advogados (a favor e contrário a ela) que passaram a concorrer entre si para legitimar 

diferentes formas de atuação profissional. 
 

O grupo dos “corajosos” ao mobilizar as prerrogativas profissionais para denunciar a 

juíza ao TJMG e ao CNJ adotou uma postura próxima ao profissionalismo clássico de 

tentativa de manutenção do controle profissional a partir de uma reivindicação de autonomia 

da advocacia em relação à magistratura. O outro grupo de advogados, por sua vez, adotou 

estratégia oposta no conflito, na medida em que optou por negociar e estabelecer “acordos” 

com a magistrada. 
 

São duas estratégias diferentes de ação profissional que guardam em si concepções 

distintas do que a advocacia representa enquanto profissão liberal e de suas tensões com o 

estado brasileiro. A pesquisa de campo permitiu observar, assim, como as interações entre 

os pares profissionais e entre profissionais de áreas vizinhas são constitutivas das 

hierarquias e das identidades profissionais. Dessa forma, o conceito de profissão deve ser 

pensado a partir de uma lógica que envolve relações sociais. 

 

 

3.3 A advocacia em disputa 
 
 

 

O objetivo deste tópico é refletir sobre as profissões jurídicas no Brasil, 

principalmente no que diz respeito à advocacia. Isso auxilia a compreender algumas 

questões sobre a profissão de advogado que apareceram no contexto local analisado. A 

advocacia é reconhecida pela sociologia das profissões, de uma maneira geral, conforme 

demonstra Freidson (1998) como uma das três primeiras profissões liberais a se desenvolver 

na Europa Medieval, ao lado da medicina e do clero. No Brasil, por sua vez, há a 

substituição da teologia pela educação, são a medicina, o magistério e a advocacia as 

profissões reconhecidas como liberais desde o século XIX (COELHO, 1999). 
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As primeiras faculdades de direito no Brasil foram criadas por um decreto editado 

em 1826, no Brasil Império. Joaquim Falcão (1988) explica que a recente proclamação da 

Independência do país, em sete de dezembro de 1822, trouxe um problema fundamental 

para a sobrevivência da elite: integrar e consolidar um povo, um território e um governo 

tornando-os nação sob a forma de um estado soberano sem perder a posição de elite. De 

acordo com o autor, o preço pago para alcançar esse objetivo teria sido a manutenção da 

estratificação social herdada do regime colonial. 
 

Por causa disso, duas funções específicas são destinadas às Faculdades de direito criadas 

à época. São funções distintas, mas que estão extremamente ligadas. A primeira situa-se ao nível 

cultural-ideológico e diz respeito à sistematização teórica, ou científica, como era entendida, de 

uma nova ideologia político-jurídica, o liberalismo (FALCÃO, 1988). A elite confiava à essa 

ideologia a integração do Estado Moderno que projetava. A segunda função refere-se à 

operacionalização desse projeto. É a questão da formação de quadros para a gestão do Estado 

nacional, o “prelúdio da burocracia federal” (FALCÃO, 1988, p. 17). 
 

Mas essas duas funções são exercidas de forma contraditória, pois os ideais liberais que 

justificam a libertação da tutela colonial e a emancipação nacional, ao mesmo tempo atuam para 

legitimar os privilégios herdados pela elite do período colonial (FALCÃO, 1988). Numa outra 

medida a própria questão dos bacharéis se constituírem como os principais guardiões das ideias 

liberais, mas, ao mesmo tempo, viabilizarem a intervenção do Estado na sociedade civil por 

preencherem os quadros do aparelho estatal, já aparenta certa contradição. 
 

Assim, quando Dom João VI mudou-se para a colônia ele trouxe consigo uma 

administração fundamentalmente portuguesa, no que se referia aos procedimentos, às 

instituições e a seus membros. Nesse sentido, Joaquim Falcão (1988) explica que quando D. 

João retornou à Portugal 

 

(...) levou-a consigo, deixando uma precária e desarticulada administração local. 

Inexistente quase. Quando surge o Império, impõe-se dotar o novo Estado de um 

aparelho burocrático para novas tarefas: a consolidação territorial, administrativa e 

ideológica da Monarquia Constitucional e a representação internacional da 

soberania nacional. Definidos pela Constituição outorgada, os princípios e 

instituições fundamentais da nova estrutura jurídica, política e a administrativa, 

impõe-se dar-lhes vida, formar-lhes quadros dirigentes. (1988, p. 26). 

 

Dessa forma, a criação dos cursos jurídicos confunde-se com a criação do Estado 

nacional (FALCÃO, 1988, p. 31) e o recrutamento dos bacharéis acontece na elite econômica do 

país para ocuparem cargos superiores da burocracia do Estado nacional. Sérgio Adorno (1988) 

argumenta como a Faculdade de Direito de São Paulo caracterizava-se pela ausência 
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de um efetivo ensino jurídico à época do Império. Por causa disso, não produziu, de maneira 

expressiva, juristas de notoriedade nacional ou doutrinadores do direito. Em contraposição, 

de acordo com o autor, foi “celeiro de um verdadeiro ‘mandarinato imperial’ de bacharéis” 

(ADORNO, 1988, p. 79). 
 

Adorno (1988) apresenta em seu livro diversos quadros de análise das gerações 

acadêmicas da Faculdade de Direito de São Paulo (SP) entre 1823-1883 que sugerem que 

poucos bacharéis seguiram carreira como magistrados ou jurisconsultos. A maioria dos 

egressos do curso de direito se dispersaram pela vida pública, nas carreiras políticas, nas 

artes e no jornalismo. Logo, percebe-se que as primeiras faculdades privilegiaram a 

formação política dos bacharéis em detrimento de uma formação exclusivamente jurídica. 
 

Nesse aspecto, Maria Ligia de Oliveira Barbosa (1998) argumenta que esses 

bacharéis formados no Império não podem ser entendidos como profissionais, na medida 

em que a legitimação do seu poder em seu campo de atuação não era consequência dos seus 

conhecimentos técnicos, do saber dos meandros da legislação, como ocorre com os 

advogados atualmente. Para a autora, a base de legitimação do poder dos bacharéis de 

direito era sua situação de classe, “(...) o seu patrimônio familiar de relações sociais e 

políticas” (BARBOSA, 1998, p. 133). Eles não se aproximam assim das modernas 

profissões que constituem a base dos atuais sistemas de estratificação. 
 

Joaquim Falcão (1988) explica que a condição dos bacharéis à época do Império é 

responsável por quatro características fundamentais que moldam o exercício da profissão 

jurídica no Brasil. São elas: a) os graduados em direito exercerem tanto atividades jurídicas 

quanto não-jurídicas; b) essas atividades podem ser exercidas tanto no setor público, quanto 

no privado; c) ter cabido ao Estado e não à sociedade civil criar as instituições de formação 

educativa e determinar suas principais características, apesar de a advocacia ser uma 

profissão liberal; e, d) ser uma profissão comprometida com a ideologia liberal enquanto 

ideologia que assegura liberdade política e soberania nacional, mas que não produz 

necessariamente independência econômica (FALCÃO, 1988). 
 

A partir disso, o autor estabelece uma tipologia mínima sobre os advogados no Brasil no 

final da década de 1980. A tipologia construída pelo autor se refere mais às ocupações jurídicas 

do que necessariamente aos advogados, numa conceituação mais rigorosa. Falcão sugere três 

tipos: a) bacharéis são aqueles que possuem um diploma de graduação em direito emitido por 

uma faculdade, englobam aqueles que exercem ou não uma atividade jurídica, estejam ou não 

inscritos na OAB; b) profissionais de Direito são os bacharéis que exercem atividades 

relacionadas, principalmente, com o ensino, a pesquisa ou a aplicação do direito e 



100 
 
 

 

que sejam privativas dos portadores do diploma de graduação em direito. O autor cita como 

exemplo os professores de direito, os ministros dos tribunais, os promotores de justiça, 

juízes, entre outros; c) e, os advogados, profissionais do direito cuja principal ocupação é o 

exercício da advocacia tal como definida na regulamentação da OAB, ou seja, o profissional 

graduado em direito e inscrito nos quadros da instituição que representa os interesses de 

alguém em juízo ou fora dele. Cabe-lhe, privativamente, elaborar e subscrever petições 

sejam elas de qualquer natureza, como iniciais, de contestação, ou recursais, bem como, 

patrocinar a defesa do cliente em qualquer foro ou instância (FALCÃO, 1988). 
 

Falcão (1988) explica que no Brasil até 1930, com a criação da OAB, qualquer 

cidadão podia exercer a advocacia. Edmundo Coelho (1999) apresenta a organização da 

profissão nesse período histórico ressaltando que o diploma em direito era suficiente para o 

exercício do trabalho, o que dispensava exames e licenças. Existiam diferentes categorias de 

advogados que englobavam atores sem formação acadêmica, como os advogados 

provisionados e os solicitadores. 
 

Os advogados provisionados submetiam-se a exames teóricos e práticos de 

jurisprudência pelos presidentes dos tribunais de Relação e podiam atuar apenas nos tribunais de 

1ª instância e nos lugares onde não houvesse advogados em número suficiente para o bom 

andamento da justiça. Os solicitadores, por sua vez, submetiam-se a exames apenas sobre a 

prática do processo. Edmundo Coelho (1999) conclui então que até 1930 os advogados 

 

(...) ao contrário dos médicos, não haviam estado particularmente interessados em 

delimitar jurisdição profissional ou em estabelecer monopólio dos serviços legais. 

O grosso da advocacia era feito por advogados provisionados, por solicitadores ou 

mesmo por leigos e não era raro que rábulas estabelecessem reputação de notório 

saber jurídico (...). (COELHO, 1999, p. 235). 

 

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) existia desde 1843, mas para Edmundo 

Coelho (1999) a noção de um “projeto profissional” está inteiramente deslocada no contexto 

da advocacia brasileira. Ele explica que entre 1822 e 1930 não houve um processo de 

profissionalização da advocacia que não recebeu do Império a concessão de sua autonomia 

corporativa. Para o autor, as elites profissionais que formavam o IAB não estavam 

preocupadas com projetos coletivos de mobilidade social e de organização do mercado dos 

profissionais. Os sócios do IAB estavam interessados em preservar e fortalecer os critérios 

de distinção social e não de realizar uma promoção social do conjunto da profissão. 
 

Bonelli (2002) analisa de maneira diversa essa relação entre a profissão da advocacia 

e o estado brasileiro nesse período histórico. De acordo com a autora, para o IAB-OAB a 
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profissionalização se desenvolveu no século XIX no sentido de ocupar lentamente a demarcação 

do campo frente à lógica do mercado e da política convencional. Contrariamente 

à tese de Coelho (1999), Bonelli (2002) explica que a OAB não foi criada anteriormente por 

mero desinteresse dos governantes até 1930. Para ela, a OAB não foi criada porque havia 

uma constante oposição de políticos à sua criação, motivada não pela questão do controle do 

exercício profissional, mas pelo significado político da Ordem. 
 

Durante o período do Império, o IAB mesclou a posição de contra-elite política, na 

medida em que seus sócios geralmente constituíam frações da elite em oposição àquelas que 

ocupavam cargos no governo, com a de excelência profissional, por meio da proibição de 

um posicionamento político da associação profissional que era dirigida por uma elite que se 

ligava ao grupo profissional em nome da expertise (BONELLI, 2002). Em razão disso, 

Bonelli (2002) argumenta que os advogados buscaram, no Império, uma ligação com o 

Estado, seja como político ou grupo de governo ou como auxiliar para questões jurídico-

legais. 
 

Essa configuração delineou o IAB como uma associação de elite que se alterou, 

posteriormente, com a criação da OAB na Era Vargas. A OAB é caracterizada por ser uma 

associação de massa, na medida em que envolveu a filiação de um grande contingente de 

sócios e, conforme compreende Bonelli (2002) encontrou uma saída para a polarização 

entre neutralidade científica e compromisso político que marcaram a história do IAB. 
 

De acordo com essa autora, a OAB definiu uma forma profissional de fazer política. 

Como o ideário dos advogados durante o regime autoritário de Getúlio Vargas valorizava a 

ordem jurídico-legal atacada pelo governo, foi a motivação em resgatá-la que uniu a 

temática dos aspectos técnico-profissionais (entendidos como a regulamentação do 

exercício profissional por meio de um controle sobre a qualidade do trabalho) à vocação 

institucional (representada pela justificação de que cabe à OAB o fortalecimento das 

instituições jurídicas e dos direitos dos cidadãos). 
 

De acordo com André Filipe Pereira Reid dos Santos (2008) as associações 

profissionais constituem associações coesas dirigidas para dentro e para fora das 

associações, para dentro na medida em que tem como objetivo proteger o bem estar dos 

profissionais que representa e para fora, no sentido de cuidar da imagem da profissão para a 

sociedade. No caso da OAB, criando uma justificativa política da importância da advocacia 

no controle da administração da justiça. 
 

É nesse sentido que Falcão (1999) divide as atividades dos advogados em duas 

categorias, os serviços técnico-legais e as atividades político-jurídicas. A primeira concerne à 
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aplicação do direito positivo estatal em vigor para a representação do cliente em juízo e na 

prestação de serviços extrajudiciais. A representação em juízo, retirando-se algumas 

exceções previstas na legislação, é atividade privativa do advogado. 
 

As atividades político-jurídicas referem-se a atividades desempenhadas por grupos, 

geralmente órgãos de classe, e compreendem atribuições de caráter público como defender a 

Constituição Federal e os direitos dos cidadãos, lutar pela rápida administração da justiça, 

entre outros. Joaquim Falcão (1999) considera que na década de 1980 as duas principais 

atividades político-jurídicas desempenhadas pela advocacia seriam a luta por uma nova 

regulamentação do ensino jurídico e por uma assembleia nacional constituinte. 
 

Essas questões viabilizam a compreensão do desenvolvimento da advocacia no Brasil 

enquanto profissão liberal em constante tensão com o Estado. Essas interações e conflitos atuam 

no sentido de produzir diferentes significados sobre o que a profissão representa e sobre o que é 

ser advogado. No contexto atual, há ainda uma forte presença do mercado no âmbito 

profissional por meio da expansão das grandes sociedades de advogados, a feminização das 

carreiras jurídicas e o aumento dos cursos de graduação em direito, sem, no entanto, que as 

relações da profissão com o Estado tenham deixado de existir. 
 

Maria da Glória Bonelli, João Horta Nunes e Jacques Mick (2017) destacam que 

estudos empíricos recentes sobre a advocacia nos países anglo-americanos demonstram que 

a globalização e a força dos negócios corporativos e do mercado na dinâmica profissional, 

caracterizados na advocacia pela expansão das grandes sociedades, estratificou a profissão 

em sócios e associados, concentrando as mulheres nas posições mais desvalorizadas e 

rotineiras. Os autores afirmam que a cultura cívica que dava sustentação ao modelo 

tradicional do profissionalismo retraiu-se perante a cultura do negócio jurídico. Sobre as 

análises internacionais explicam que 

 

A bibliografia internacional sobre as profissões e as novas empresas de serviços 

profissionais sugerem que o modelo tradicional tornou-se obsoleto na advocacia no 

Reino Unido (Sommerlad et alli, 2017), embora persistam os vestígios do 

profissionalismo. Lá, o controle de mercado pelos pares e o monopólio da atividade 

estão menos preservados do que aqui, verificando-se a diluição de fronteiras entre o 

trabalho exercido por diferentes profissões (contador e advogado) e entre o trabalho 

qualificado e o não qualificado (advogado e paralegal). Também as relações entre o 

Estado e os grupos profissionais se fragilizaram, com o apoio público à 

desregulamentação estimulada pelo movimento da livre escolha dos consumidores e 

a perda de autonomia dos experts, com controles vindos de cima, de órgãos criados 

pelo Estado. (BONELLI; HORTA NUNES; MICK, 2017, p. 25). 

 

Dessa forma, esses processos de internacionalização da advocacia no Brasil em 

conjunto com o aumento vertiginoso dos credenciados para o exercício da atividade 
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profissional, acompanhada da sua diversificação identitária (em relação a gênero, raça, 

classe, religião etc.) teriam destruído a coesão compartilhada como sentimento de grupo. A 

padronização de modelos globais foi assim acompanhada de processos fragmentários no 

interior das profissões. 
 

Na pesquisa de campo, pude perceber os impactos no mercado da advocacia com a 

instalação de um curso superior de direito na cidade. Houve aumento do número de bacharéis na 

comarca e de advogados inscritos na subseção. Há também a questão de a faculdade se 

apresentar como um nicho de mercado para aqueles profissionais que pretendam ingressar na 

carreira docente. Além disso, as grandes sociedades de advogados têm produzido impactos na 

atuação profissional dos advogados da comarca, apesar de não existir tais sociedades na cidade. 

É o caso explicitado anteriormente do “advogado audiencista e o diligencista” que ocupam, 

perante os “advogados militantes”, uma posição baixa na hierarquia profissional. 
 

A partir das reflexões propostas por esses autores, posso observar como no caso 

descrito nessa pesquisa há novas condições de trabalho da advocacia local que surgem em 

consequência desses processos macrossociais. Todavia, é possível observar um determinado 

grupo dentro da advocacia que ainda se orienta pelas noções tradicionais do 

profissionalismo. No caso deste trabalho, esse grupo experimentou uma intensa interação 

profissional entre seus membros que gerou uma solidariedade e uma identidade 

compartilhada pela categoria nativa de “advogados corajosos”. 
 

A “briga com a juíza” possibilitou encontros e trocas de experiências profissionais entre 

atores que se situam em posição competitiva no mercado de trabalho uns com os outros. A partir 

de um reconhecimento recíproco de membros que compartilham dos mesmos valores e 

moralidades profissionais, esses atores experimentaram o reforço do sentimento de grupo e não 

sua ruptura. Além disso, as mulheres ocuparam papel de destaque nos conflitos descritos, pois 

as advogadas lideraram muitas denúncias e manifestações realizadas contra a juíza. 
 

Isso permite refletir sobre como o modelo profissional no Brasil se apresenta com 

características híbridas (BONELLI; HORTA NUNES; MICK, 2017) entre moralidades de 

negócio e uma cultura cívica de valorização do profissionalismo. As relações entre as 

profissões e o Estado não estão tão fragilizadas a ponto dos conselhos profissionais 

perderem o monopólio e o controle dos pares. A OAB detém o controle das práticas 

corporativas e liberais em pequenos escritórios e atua também na defesa desses 

profissionais. Meus interlocutores reafirmavam a todo o momento a importância política de 

contar com o apoio institucional da OAB nas denúncias formalizadas. 
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CAPÍTULO 4 AS PRERROGATIVAS NA ADMINISTRAÇÃO DOS CONFLITOS 
 

PROFISSIONAIS 
 
 
 

 

Este capítulo pretende discutir a representação profissional que os próprios 

advogados atribuíram à mobilização por prerrogativas. Ao identificarem as reivindicações e 

queixas contra a atuação profissional da juíza como um ato de “coragem” de um grupo 

profissional. Para compreender esse aspecto, as interpretações oferecidas pela produção 

teórica em sociologia das profissões dialogam com as referências teóricas que analisam a 

tradição e a cultura jurídica brasileira. Conforme explica Rennê Martins Barbalho (2008) 

 

Ao empreender um estudo sobre as profissões no Direito, deve ser levado em conta 

não somente aspectos organizacionais, mas a tradição jurídica onde o país está 

inserido, pois isto implica diretamente em abordagens e questões específicas 

encontradas em cada uma dessas nações, o que pode refletir diretamente em 

aspectos distintos, embora façam parte dos mesmos grupos profissionais. 

(BARBALHO, 2008, p.20.) 

 

Assim, o objetivo deste capítulo é analisar e compreender o porquê dos advogados da 

comarca pesquisada terem mobilizado como categoria de identificação positiva a “coragem”. 
 

É fundamental refletir sobre o contexto no qual os advogados estão inseridos. Para tanto, 

discuto pesquisas produzidas pelas ciências sociais acerca de como o judiciário se organiza 

e de como administra os conflitos em nossa sociedade. 

 

 

4.1 A “coragem” 
 
 

 

A partir da “briga com a juíza” descrevi como a advocacia da comarca de Monte 

Carmelo compreendeu o conflito e se mobilizou assumindo dois lados diferentes. Um deles 

optou por realizar denúncias administrativas contra a juíza no TJMG e no CNJ, além de 

ajuizar os “incidentes de suspeição”, ato jurídico que visava reconhecer o conflito existente 

e apontar a “parcialidade” da magistrada para julgar os processos daqueles advogados que 

teriam se convertido em seus “inimigos”, na perspectiva de meus interlocutores. 
 

Além dessas estratégias de mobilização eminentemente jurídicas, meus interlocutores 

utilizaram recursos, a que vou denominar de estratégias extrajurídicas na “briga”. Isso porque, 

não constituíam mobilizações realizadas por meio do judiciário, foram os casos das críticas em 

redes sociais à atuação da Polícia Militar local, os protestos realizados na porta do Fórum 
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e na sede da OAB e os embates com os vereadores do município, em redes sociais ou nas 

sessões regulares na Câmara de Vereadores. 
 

O outro grupo de advogados escolheu apoiar a magistrada, elaborando discursos e 

abaixo-assinados a seu favor. Defenderam a competência profissional da juíza. Conforme 

observei, houve o rompimento entre esses dois grupos de profissionais de advogados que 

deixaram de se falar e passaram a se ver como “inimigos”. 
 

O grupo que se manifestou com intensidade contra a magistrada foi reconhecido por 

alguns pares profissionais e passou a se autodenominar advogados “corajosos”. Dessa 

forma, para os atores com quem dialoguei a categoria “coragem” foi mobilizada como um 

requisito essencial e legítimo de distinção entre os profissionais da advocacia e, portanto, 

como constituinte de um tipo de moralidade profissional dos advogados locais. O 

argumento de Freidson (1998) sobre o significado da profissão é construído a partir das 

relações entre os profissionais, ao invés de se constituir enquanto categoria isolada de outras 

interações. A defesa das prerrogativas decorre de um conflito interprofissional que produz 

sentidos sobre o que é a profissão para esses advogados. 
 

Categorias como “advogado militante” e, principalmente, “advogado tem que ter 

coragem” foram mobilizadas pelos atores para estabelecer identificações e hierarquizações 

entre os próprios profissionais. Em razão disso, a categoria “coragem” apareceu imbricada a 

representação dos atores do que significa ser um advogado. O que é identificado, todavia, 

como “coragem” pelos advogados se produz conforme as condições sociais da profissão se 

modificam conforme as disputas profissionais se atualizam. 
 

Neste tópico pretendo refletir, então, sobre os significados e as representações que a 

categoria “coragem” ocupou para o grupo profissional com o qual dialoguei, a partir da 

compreensão do lugar que essa categoria ocupa para a advocacia brasileira. Os advogados 

de Monte Carmelo não são os primeiros a utilizá-la como sinal de distinção positiva, nem 

são os únicos atores a se reconhecerem como advogados “corajosos”. 
 

Para compreender isso, importante retornarmos ao cartaz que a OAB local afixou em 

sua sala no fórum da comarca logo que surgiram os primeiros conflitos intraprofissionais. A 

fotografia da mensagem: “A advocacia não é profissão de covardes’ Heráclito Fontoura 

Sobral Pinto” em folha A4 afixada no quadro de avisos da sala que a OAB possui no fórum 

da comarca é um exemplo dessas mobilizações. 
 

Heráclito Fontoura Sobral Pinto foi um advogado brasileiro reconhecido por patrocinar a 

defesa de diversos presos políticos durante períodos de governos totalitários no país. Tanto na 

Era Vargas quanto no período da ditadura militar atuou na reivindicação de um 
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tratamento digno e do respeito aos direitos humanos dos presos políticos. Entre seus clientes 

figuram nomes importantes da história brasileira como Luís Carlos Prestes, Harry Berger, 

Carlos Marighella, Plínio Salgado, Carlos Lacerda, dentre outros. 
 

A maioria dessas defesas foi realizada sem a cobrança de honorários e mesmo que o 

advogado não concordasse com o posicionamento político do cliente. Sobral Pinto era 

católico fervoroso e sempre se posicionou contra o comunismo, apesar de ter defendido 

presos políticos comunistas. Pois entendia que todo indivíduo tem direito à defesa. 
 

A atuação de Sobral Pinto em regimes autoritários, seja na defesa dos presos 

políticos, seja em seus discursos pela redemocratização do país, tornaram-no símbolo do 

advogado “corajoso” e “competente”. Teve sua prisão decretada por três vezes em 

decorrência dessas atuações. Seu trabalho é retratado pelo historiador Márcio Scalercio 

(2014) em biografia intitulada “Heráclito Fontoura Sobral Pinto: toda liberdade é íngreme” 

como “incansável”, na medida em que redigia dezenas de memorandos, petições, 

requerimentos, denúncias e visitava juízes e ministros para garantir ao cliente uma boa 

defesa. Nesse sentido, o historiador explica que 

 

Para os advogados do Brasil inteiro, Sobral transformara-se numa referência 

incontornável. Não obstante a persistência de divergências variadas, pois a Ordem 

dos Advogados é uma instituição plural, Sobral Pinto tornou-se um símbolo das 

virtudes de um advogado. Sem temor em carregar demais nas tintas, Sobral tornou-

se alvo de tal admiração, tanto que sua carreira como profissional e sua relação com 

aquilo que considerava suas obrigações cívicas contribuíram sensivelmente para o 

respeito e o prestígio que a Ordem dos Advogados do Brasil conquistou na 

tumultuada história do Brasil recente. (SCALERCIO, 2014, p. sem numeração) 

 

Assim, é a partir desse contexto que a frase de Sobral Pinto “a advocacia não é 

profissão de covardes” adquire sentido. Trata-se da “coragem” que o profissional precisa ter 

para enfrentar um regime de Estado autoritário, na defesa de um processo democrático aos 

clientes, e preservar sua ética profissional. A seguinte citação retirada de um depoimento de 

Evandro Cavalcanti Lins e Silva, outro conhecido advogado criminalista que atuou na 

mesma época que Sobral Pinto, ilustra exatamente essa questão 

 

No caso do advogado, eu já disse aqui, a virtude é o equilibrio, é saber se comportar 

diante do caso, de maneira que a sua ação não seja uma solidariedade à ação 

porventura irregular ou criminosa que o cliente tenha praticado, mas sim ao cliente.  
É uma assistência que se dá a alguém, num momento de aflição, de angústia, de 
sofrimento. A presença do advogado é muito importante, nessa hora. Isso não 

significa, de maneira alguma, que ele esteja solidário com o crime que porventura 

esse alguém tenha cometido. (LINS E SILVA, 1997,p. 310) 
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Essa frase de Sobral Pinto ganha, então, dentro da advocacia brasileira uma enorme 

repercussão, estampando cartazes e permeando diversos discursos de representantes da 

Ordem dos Advogados, como seus presidentes ou membros dos Conselhos Federais e 

Estaduais. Mas também de alguns advogados que tem seu trabalho divulgado pela mídia. 
 

De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa o termo coragem aparece 

como: “1 que ou aquele que não tem ou não demonstra ter medo; bravo, destemido, valente 

2 que ou aquele que demonstra firme disposição e energia diante das situações difíceis ou 

críticas (...) adj. 3 diz-se de atitude, decisão etc. caracterizada pela audácia, ousadia, 

destemor (...).” 
 

Nessa perspectiva, o adjetivo relaciona-se com uma situação fática difícil em que o ator 

age apesar dos riscos apresentados. É preciso perceber que a dimensão da coragem só faz 

sentido caso o sujeito compreenda os perigos do contexto em que se encontra e que, mesmo 

diante do medo ou dos possíveis riscos, decida por desempenhar a atividade. É “corajoso” 

aquele que supera seus receios e medos para enfrentar uma determinada situação. 
 

A consulta ao dicionário é para ilustrar o que nossa sociedade, no geral, considera 

por coragem. Mas o termo só pode ser compreendido a partir das práticas de classificação 

do que os atores consideram como sendo ou não um ato de coragem, como se produz o 

reconhecimento de alguém que é corajoso. 
 

A atribuição deste rótulo socialmente positivo somente ocorre a partir das interações 

entre os atores e varia conforme os interesses e os valores compartilhados pelo grupo. Meu 

argumento é que no caso dos advogados a coragem é utilizada como uma importante 

característica profissional. Dessa forma, ela produz uma argumentação que justifica e 

reforça a importância do advogado na produção da justiça. Ao mesmo tempo, atua como um 

fator de hierarquização entre os advogados constituindo-se como um elemento de disputa 

dentro do campo profissional da advocacia. Há um valor moral positivo, mas também 

profissional, em ser um advogado “corajoso”. 
 

Nesse sentido, é importante compreender como se hierarquiza e se organiza o campo 

estatal de administração de conflitos no Brasil para se compreender a que os advogados da 

comarca pesquisada estão se referindo quando utilizam a categoria “coragem”. No tópico 

seguinte apresentarei qual a tradição jurídica que prevalece em nosso país e as análises 

sobre nossa cultura jurídica. Em momento posterior, discutirei, a partir da bibliografia, 

como se organiza o campo do direito no Brasil. 
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4.2 Tradição e cultura jurídica brasileira 
 
 

 

Rennê Martins Barbalho (2008) explica que o ingresso nas carreiras jurídicas ocorre 

por meio da formação universitária em direito, a qual concede a titulação de bacharel em 

direito. A partir disso, o profissional encontra-se apto para desenvolver uma série de 

atividades no “mundo do direito”. 
 

Dentre essas atividades profissionais, encontram-se diversas carreiras, como a 

advocacia e a magistratura, por exemplo. No caso dos advogados, além do título de bacharel 

exige-se a obtenção de uma credencial junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Trata-se do 

“Exame de Ordem”, avaliação composta por duas fases. A primeira fase com questões de 

múltipla escolha e a segunda com questões discursivas, em geral sobre o conteúdo técnico 

da formação. Os juízes de carreira, por sua vez, tem seu ingresso regulado por meio de 

concurso público de provas e títulos. 
 

Conforme explica Barbalho (2008) a formação universitária comum situa o bacharel 

em direito em um campo profissional que possui linguagem e vestuário próprios. 

Caracterizado pela “linguagem forense”, vocabulário formal e com conceitos próprios da 

área, e pelos trajes forenses, com estilos mais sóbrios de vestimenta, o uso de paletó e 

gravata para os homens, por exemplo. 
 

De acordo com Barbalho (2008), exercer uma carreira no “mundo do direito” é 

compartilhar um “ethos” comum representado pela figura do bacharel. Todavia, isso não 

significa homogeneidade, uma vez que os projetos profissionais que caracterizam as 

carreiras são diversificados uns dos outros. É nesse sentido que a autora diz que “tornar-se 

profissional de carreira jurídica significa adotar um estilo de vida compatível com a carreira 

e com a função exercida” (BARBALHO, 2008, p. 20). 
 

Barbalho (2008) demonstra que cada uma dessas carreiras nos remete a uma 

determinada instituição que representa a identidade coletiva do grupo profissional. Essas 

instituições possuem formalmente estatutos, leis orgânicas e regulamentos que regem seu 

funcionamento. São exemplos enumerados pela autora: a OAB, como representante dos 

advogados, os promotores representados pelo Ministério Público estadual ou federal, os 

juízes representados pelo Poder Judiciário. 
 

Assim, nos conflitos observados na comarca de Monte Carmelo percebemos as tensões 

entre duas carreiras jurídicas diferentes que são representadas por instituições diversas. 
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Advocacia e magistratura constituem duas atividades profissionais distintas que atuam na 

administração estatal dos conflitos. 
 

O advogado, no processo judicial, ocupa a posição de parte e, portanto, atua no 

sentido de defender os interesses particulares do seu cliente, ele deve ser parcial 

(BARBALHO, 2008). Por sua vez, a magistratura tem como requisito legal para seu 

exercício profissional, a imparcialidade na função decisória. Como esclarece Barbalho 

(2008), a atividade exercida pela magistratura tem caráter de função pública, na medida em 

que representa o exercício de um Poder de Estado, o Judiciário. É o oposto do que 

representa o exercício profissional da advocacia, que atua no sentido de proteger a parcela 

dos interesses privados das relações sociais. 
 

Essas diferenças devem ser analisadas levando-se em conta não apenas questões 

organizacionais, mas a tradição e a cultura jurídica em que nosso país está inserido. Esses 

aspectos alteram a forma como os grupos constroem suas identidades e práticas profissionais. 
 

No texto “O saber local: fatos e leis em uma perspectiva comparativa” Clifford 

Geertz (2004) propõe a análise do direito a partir de uma abordagem antropológica. O autor 

não se atém a resumir o direito a um compilado de leis, normas e processos, trata-o, então, 

como um dentre os diversos aspectos da cultura, como uma forma específica de ver e 

representar o mundo. Nesse sentido, o direito assemelha-se à ciência, à arte ou à religião ao 

envolver representações e práticas que constituem formas de ver o mundo. Cada um desses 

elementos são maneiras diversas e específicas de imaginar e significar a realidade. 
 

Geertz (2004) explica que os sistemas jurídicos descrevem o mundo e o que nele 

acontece em termos judiciosos. É por meio dos processos de representação que as narrativas 

judiciais sobre a realidade apresentam um mundo dentro do qual essas próprias descrições 

fazem sentido. Conforme essa abordagem teórica, o direito não apenas reflete a vida social, 

uma sociedade moralmente pronta, mas é uma parte ativa desta, atuando em sua construção. 
 

É diante disso que se torna problemático pensar em um conceito único e geral de justiça, 

por exemplo. Pois, as sensibilidades jurídicas constroem-se e são construídas a partir dos 

contextos e dos significados locais. Por sensibilidade jurídica Geertz (2004) compreende a 

adjudicação entre fatos e leis, esse processo de significação e de construção da realidade pelo 

direito. Nos termos do autor, como as representações construcionais do “se/então” traduzem-se 

em representações diretivas do “como/portanto” e vice-versa. E como essa tradução carrega 

consigo sentidos de justiça específicos a cada contexto, uma vez que a noção de sensibilidade 

jurídica permite compreender as formas pelas quais a justiça deve ser exercida. 
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Geertz (2004) explica que essas sensibilidades jurídicas variam não apenas em 

relação ao grau de definição, mas também, em relação ao poder exercido sobre os processos 

da vida social em comparação com outras formas de pensar e sentir. Para exemplificar essas 

diferenças, o autor cita que diante da promulgação de leis antipoluição a Toyota teria 

contratado mil engenheiros e a Ford mil advogados. Em seu texto, Geertz (2004) interpreta 

e analisa três diferentes sensibilidades jurídicas, a índica, a islâmica e a malásia 

comparando-as entre si e com a sensibilidade jurídica ocidental do “common law”. 
 

Barbalho (2008) destaca que no ocidente, de maneira geral, prevalecem dois modelos 

de sistemas jurídicos, o modelo de “civil law” e o modelo de “common law”. Eles 

representam contextos secularmente antagônicos. De acordo com a autora, no modelo de 

“civil law” a resolução dos conflitos tende a se basear na legislação codificada que 

representa a lei. No “common law”, em contraposição, a resolução dos conflitos se pauta 

pelos casos decididos, os denominados case-law. Barbalho (2008) entende que o sistema 

jurídico brasileiro pode ser definido como híbrido, pois apresenta características dos dois 

modelos anteriores. Os institutos inspirados no modelo de “common law”, todavia, são 

pontuais havendo preponderância da tradição da “civil law” no Brasil. 
 

O modelo de “civil law” funda sua legitimidade muito mais em uma racionalidade 

abstrata, do que na razoabilidade que as decisões detenham para os envolvidos no conflito. 

É nesse sentido, que considera os julgamentos técnicos produzidos por magistrados 

melhores do que as decisões tomadas pelas pessoas comuns (KANT DE LIMA, 2009). Na 

medida em que os cidadãos não possuem acesso ao saber jurídico especializado, esse 

modelo compreende que as pessoas comuns possuem uma razoabilidade subalterna. É por 

causa dessa sensibilidade jurídica que não há “trial by jury” em países de “civil law 

tradition” (KANT DE LIMA, 2009). 
 

Ao contrário, o modelo de “common law” pauta sua legitimidade na ideia de que o 

direito não passa de regras sociais institucionalizadas a que todos devem compreender e às 

quais todos devem ter acesso. Vale dizer que no Brasil, país em que predomina o modelo de 

“civil law”, chama atenção a existência do Tribunal do Júri, instituto típico do sistema de 

“common law”. Essas distintas sensibilidades jurídicas resultam em formas diferentes de 

construção da verdade judiciária. Num modelo, a construção é atribuída às partes ou a seus 

árbitros, no outro, a juristas profissionais ou técnicos especializados. 
 

A narrativa contida no livro “A verdade e as formas jurídicas” de Michel Foucault 

(2002) tenta desvendar e desnaturalizar a sensibilidade jurídica ocidental de construção das 

verdades judiciárias. O autor analisa esse processo histórico na Europa Ocidental e demostra 
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como a sensibilidade jurídica ocidental começa a se formar fundamentada na instituição do 

inquest, a aferição de fatos passados a partir de testemunhos num procedimento de base 

eclesiástica. 
 

No decorrer do texto, Foucault explica a passagem à outra forma de controle social, 

as lettres de cachet, culminando com os atuais sistemas de controle social que envolvem os 

dispositivos organizados de justiça e vigilância. Problematiza, ainda, a noção de que o 

conhecimento é produzido a partir das práticas e relações de poder sociais, engendrando 

mecanismos denominados de domínios de saber, mecanismos de controle voltados para os 

comportamentos futuros e não mais passados. Trata-se de efeitos disciplinadores e não mais 

repressivos, por meio da internalização dos valores pelos sujeitos. Assim, a verdade 

judiciária, para o autor, é representativa de “(...) uma das formas pelas quais nossa 

sociedade definiu tipos de subjetividade” (FOUCAULT, 2002, p. 11). 
 

Todavia essa explicação, ela não se adequa à compreensão dos modelos de 

construção da verdade do “common law” e nem mesmo ao modelo brasileiro. Kant de Lima 

(2009) explica que enquanto Foucault percebe o inquest como o instrumento que originará o 

inquérito, um instrumento de poder à disposição do soberano. No modelo de “common 

law”, ele se converte no trial by jury e, portanto, uma alternativa às cortes eclesiásticas ou 

senhoriais, que possibilita ao acusado convocar seus pares como testemunhas que decidirão 

o litígio dizendo a sua verdade. É nesse sentido que Kant de Lima (2009) explica que 

 

Vemos, assim, surgir uma dupla interpretação para a instituição do inquest, ora 

fonte cristalizadora do poder que se absolutiza, ora defesa contra, exatamente, este 

poder: pois é assim que a tradição jurídica da common law interpreta as diferentes 

instituições daí oriundas, como Carta Magna, Bill of Rights e outras limitações do 

poder real de julgar, que acabariam por substanciar-se no contemporâneo trial by 

jury, no julgamento dos cidadãos pelos seus pares, outros cidadãos. (KANT DE 

LIMA, 2009, p. 33). 

 

O autor compreende, então, que essa tradição do inquest apresenta uma terceira 

versão no Brasil. Os juristas brasileiros mencionam o surgimento da inquirição-devassa em 

Portugal como um procedimento de produção da verdade sustentado pela reconstituição dos 

fatos passados e amparado no valor do testemunho (KANT DE LIMA, 2009). 
 

Mas, enquanto o modelo descrito por Foucault (2002) e aquele desenvolvido nos 

sistemas de “common law” tratavam-se de procedimentos públicos, a inquirição-devassa é 

escrita, sigilosa e de iniciativa do Estado. Assim, Kant de Lima (2009) demonstra as estreitas 

relações existentes entre as formas de produção da verdade no direito processual penal brasileiro 

e as tradições eclesiásticas católicas. O autor explicita como desde o período do 
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Brasil Colônia até a República contemporânea, essas tradições jurídicas relacionadas à 

produção da verdade no sistema processual penal pouco se modificaram (KANT DE LIMA, 

2011). 
 

A partir de uma comparação por contraste com o modelo de produção de verdades e da 

sensibilidade jurídica construída nos Estados Unidos da América, Kant de Lima (1999) observa 

como se estabelecem as relações entre Estado e sociedade no Brasil, por meio da administração 

institucional dos conflitos no espaço público. O autor argumenta que o modelo estado-unidense 

se fundamenta no sistema do júri popular, pois compreende que as categorias legais são 

reproduzidas e disseminadas de maneira universal na sociedade neste processo ritualizado, com 

o objetivo declarado da internalização das normas pelos indivíduos. 
 

Esse modelo compreende um sistema de normas aprovado pela maioria como 

adequado para o comportamento social em geral. Dessa forma, a transgressão a lei constitui 

também uma transgressão moral em que se rompe um contrato social genérico e abstrato 

numa agressão aos direitos dos outros indivíduos (KANT DE LIMA, 1999). 
 

No Brasil, entretanto, Kant de Lima (1999) explica que o sistema jurídico não 

pretende ter uma origem “popular”. Pelo contrário, reivindica ser uma “ciência normativa” 

que pretende controlar uma população desorganizada e incapaz de atuar na resolução dos 

próprios conflitos. Assim, o campo do direito não reproduz seu valor por fundamentar-se 

em prescrições morais partilhadas e internalizadas pelos cidadãos, mas sim, como uma 

imposição das “autoridades” (KANT DE LIMA, 1999). 
 

É por causa disso, o domínio do público no Brasil é controlado pelo Estado. É um 

lugar em que são válidas as regras estatais de difícil acesso, onde tudo é permitido até que a 

“autoridade” competente proíba ou reprima. Com base, não apenas no conhecimento do 

conteúdo da norma, mas da “(...) competência para a aplicação correta da interpretação 

particularizada das prescrições gerais” (KANT DE LIMA, 1999, p. 25). 
 

O processo desenvolve-se pela lógica do contraditório no Brasil, que só é 

interrompida com a sentença (KANT DE LIMA, 2016). No âmbito do processo penal, a 

lógica do contraditório permite que as partes oponham durante todo o procedimento 

opiniões divergentes sobre os fatos ocorridos. Ela gera um dissenso infinito entre acusação e 

defesa que apenas será interrompido pela autoridade do juiz. 
 

Como as partes não entram em acordo sobre nada durante o processo, a liberdade de 

decidir do juiz se expande, uma vez que ele arbitrará inclusive sobre o que foi ou não 

provado. A lógica do contraditório não atua somente no âmbito do processo penal. Trata-se 

de um componente da nossa cultura jurídica que vige, segundo Kant de Lima (2016), nas 
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decisões produzidas por órgãos colegiados do judiciário e nos livros da área jurídica que 

apresentam interpretações contraditórias sobre o conteúdo das normas legais, por exemplo. 
 

Diante disso, as pesquisas sobre o judiciário brasileiro têm demonstrado como ao 

invés do processo se constituir enquanto um procedimento que produz consensos entre as 

partes, limitando o poder de atuação dos juízes e, portanto, do Estado, ele tem atuado em 

sentido contrário, possibilitando um alto grau de arbitrariedade à magistratura (KANT DE 

LIMA, 2016). A partir da lógica do contraditório que caracteriza a sensibilidade dos juristas 

e da justificativa produzida pelo princípio do “livre convencimento motivado”, o processo 

não atua no sentido de garantir limites à ingerência estatal, mas de legitimar a existência dos 

“entendimentos”. 
 

De acordo com pesquisa produzida por Regina Lúcia Teixeira Mendes (2012), o 

processo judicial brasileiro, em qualquer de suas modalidades, seja penal ou civil, ocorre em 

circunstâncias nitidamente inquisitoriais, baseado no “livre convencimento” do juiz e na sua 

“iniciativa probatória”. Teixeira Mendes (2012) explicita como o juiz, na tradição jurídica 

brasileira tem a atribuição reconhecida por lei e compreendida pelos experts na área 

jurídica, de decidir livremente sobre os conflitos levados a sua apreciação. Essa 

independência decisória é responsável por gerar imprevisibilidade e arbitrariedades num 

sistema em que prevalece um ethos corporativo, avesso à responsabilização dos agentes 

públicos, entre aqueles que compõem os quadros do Estado (KANT DE LIMA, 2013). 
 

Izabel Saenger Nuñez (2018) em sua tese de doutorado sobre a administração de 

conflitos no Tribunal do Júri relata como os advogados são vistos pelos demais profissionais 

do “mundo do direito” cujas carreiras estão atreladas ao poder público, sua pesquisa abrange 

a promotoria, a magistratura e a defensoria pública. De acordo com as observações da 

antropóloga, os advogados são tidos como “chatos” e considerados como não pertencentes à 

“família judicial”. 
 

Para a autora essa questão se justifica por ser o advogado um profissional liberal, em 

contraposição às demais carreiras que integram o corpo de funcionários do Estado. Ser membro 

da “família judicial”, conforme descrito no trabalho de Nuñez (2018), compreende integrar um 

grupo que mantém relações de lealdade e troca de favores entre si. Ela descreve como os 

“acordos” no Tribunal do Júri são práticas cotidianas entre defensores públicos e promotores, 

mas nunca com os advogados. Essa relação de tensão com a advocacia se estabelece a partir de 

dois pontos: falta “confiança” em relação aos advogados para se firmar os acordos e eles são 

considerados “chatos”, pois “incomodam” ao demandar o cumprimento das formalidades 

previstas na lei (NUÑEZ, 2018, p. 195). Nuñez (2018) explica que 
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Quando se identificavam como família restaurava-se mais uma desigualdade, entre os de 

fora e os de dentro e, especialmente, entre aqueles que pertencem e aqueles que não 

pertecem ao quadro de servidores do Estado. E essa dicotomia entre as funções da 

família judicial também se repetia nos trabalhos dos agentes e nos pedidos que podiam 

fazer. Pois ser família permitia certo tipo de negociação que não era acessível aos 

advogados, os “de fora” por excelência. (NUÑEZ, 2018, p. 249). 

 

Os atores que compõe a “família judicial” pertencem a carreiras diferentes e, 

portanto, possuem características de atuação profissional e de compreensão sobre os 

sentidos de justiça próprios a cada profissão. Não obstante essas diferenças, Nuñez (2018) 

demonstra que há um consenso compartilhado entre essas diversas carreiras do “mundo do 

direito” atreladas aos quadros estatais, de que os advogados “atrapalham” o fazer judicial. 

Uma justiça sem advogados, da forma como se organiza nossa cultura jurídica, significa o 

reforço da exclusão de uma dimensão privada na administração de conflitos. 

 

 

4.3 As hierarquias profissionais no direito 
 
 

 

Luiz Werneck Vianna et al. (1999) expressa sobre ele uma visão positiva ao analisar 

o processo de judicialização da política e das relações sociais em nosso país. Werneck et al. 

(1999) explica que a judicialização não deriva simplesmente de pretensões individuais de 

ativismo judiciário, mas de processos mais complexos e permanentes que independem da 

vontade dos juízes. 
 

O autor afirma que não houve no Brasil o desenvolvimento do Welfare State, tal 

como ocorreu na Europa, no período pós-segunda guerra mundial. Assim a Constituição 

Federal de 1988 ao prever o extenso rol de direitos individuais e sociais não passou 

meramente de uma promessa de direitos que nunca foram consolidados pelo Estado 

brasileiro. Dessa forma, Werneck (1999) percebe o Judiciário como uma via de acesso à 

defesa dessas garantias de interesse da sociedade que, acompanhado da expansão do acesso 

à justiça, poderia incrementar a democracia brasileira pela via participativa. 
 

O objetivo de citar o texto de Werneck (1999), todavia, não se trata de analisar 

propriamente o fenômeno da judicialização da política. O que se pretende frisar é que a 

judicialização da política ocupa, nas ciências sociais brasileiras, local privilegiado pelas 

pesquisas acadêmicas sendo considerado um importante tema sobre o Judiciário e que isso só é 

possível pelo próprio sentido que os atores fazem do direito e de sua relação com o Estado. 
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A escolha dos temas de pesquisa, sendo assim, também nos informa sobre as práticas e os 

sentidos do direito em cada sociedade. 
 

No Brasil, a questão principal da atuação política de juristas situa-se, portanto, dentro 

do debate sobre as relações entre os poderes constituídos da república. Acerca do poder 

cada vez maior conferido ao Judiciário para determinar questões de extrema relevância 

social, juízes decidindo temáticas sobre as quais anteriormente não lhes cabiam apreciar. Tal 

forma em se problematizar a judicialização da política, como um problema científico que 

envolve um rearranjo dos poderes republicanos e da democracia brasileira, estudado por 

Werneck (1999), poderia não ter o mesmo interesse em outros contextos. 
 

Nos Estados Unidos, por exemplo, que não deriva de uma tradição de direito 

continental, a ação política de juízes e advogados não é vista como um problema. Pelo 

contrário, Michael MCCann (1994) discute em seu livro, justamente, os usos e mobilizações 

políticas do direito nos Estados Unidos, não do ponto de vista dos questionamentos sobre a 

legitimidade ou não desses usos, mas sim, a partir de uma análise sobre como os 

movimentos sociais mobilizam o direito efetivamente. 
 

Nesse sentido, MCCann (1994) propõe compreender o direito como prática social ao 

analisar o movimento de pay equity e explica que as ações dos advogados contribuem para, 

por meio da consciência dos direitos, mobilizarem ações coletivas. Para o autor, o uso 

político do direito pode representar, para os movimentos sociais, mais do que um 

instrumento inequívoco de mudança social a ser decidido pelos tribunais, mas uma 

oportunidade para provocar a ação responsiva do Estado, pois ao dramatizar situações 

sociais atrai e mobiliza a opinião pública. Nesse contexto, o direito se descola da imagem do 

Estado e adquire seu sentido enquanto instrumento privilegiado dos movimentos sociais na 

mobilização social contra o próprio Estado. 
 

Retornando ao texto de Werneck Vianna et al. (1999) percebemos, também, que ao 

adotar uma visão otimista quanto à judicialização no Brasil e tendo em vista que, diferente 

do lugar que o direito ocupa nos EUA e na França, em nosso país o Judiciário constitui-se 

como um dos poderes do Estado e, portanto, identifica-se com o Estado, o autor parece 

sugerir que a judicialização atua como uma espécie de credenciamento para a cidadania, 

como explica o seguinte trecho 

 

Contudo, a mobilização de uma sociedade para a defesa dos seus interesses e direitos, 

em um contexto institucional em que as maiorias efetivas da população são reduzidas, 

por uma estranha alquimia eleitoral, em minorias parlamentares, não pode desconhecer 

os recursos que lhe são disponíveis a fim de conquistar uma democracia de cidadãos. Do 

mesmo modo, uma vida associativa ainda incipiente, por décadas 
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reprimida no seu nascedouro, não se pode recusar a perceber as novas 

possibilidades, para a reconstituição do tecido da sociabilidade, dos lugares 

institucionais que lhe são facultados pelas novas vias de acesso à justiça. 

(WERNECK VIANNA et al., 1999, p. 43). 

 

Cidadania essa, no Brasil, historicamente mediada pela presença do Estado. Em 

nosso país, a relação entre identidades sociais e cidadania se desenvolveu através de um 

processo de expansão de direitos mediado por certo sindicalismo pelego, ainda na primeira 

metade do século XX, tendo como pano de fundo uma perspectiva cultural que estrutura o 

social de forma hierárquica. Uma vez que os direitos sociais não foram estabelecidos 

segundo princípios universalistas, motivou-se a formação de fortes identidades coletivas 

associadas à filiação sindical, tanto que a carteira de trabalho se tornou uma certidão de 

nascimento cívico para o cidadão regulado (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002, p.99). 
 

Por meio desse processo de judicialização, ao invés da conclusão de Werneck (1999) 

de que se fortalece a democracia, será que não se reforçam as instituições estatais? Ou até 

mesmo, as corporações profissionais? Pela conclusão que ele explicita na introdução do 

livro cria-se a impressão de que as instituições do Estado são capazes de produzir uma 

organização a qual a sociedade civil não alcançou. 
 

Mas se o judiciário é uma expressão do Estado no Brasil, Werneck (1999) tende a 

afirmar que a judicialização e, dessa forma, o que seria uma aparente intervenção 

“civilizatória” do Estado e do direito na sociedade seria positiva. Werneck, em entrevista 

concedida em 20 de dezembro de 2016 ao Jornal Estadão, demonstra, diante dos 

acontecimentos atuais (da operação Lava à Jato e da atuação do Judiciário na condução de 

processos envolvendo políticos), a reconsideração de seu otimismo acerca do processo de 

judicialização no Brasil (TOSTA, 2016). 
 

Segundo Bourdieu (1989) em todo campo subsiste o conflito entre aqueles que o 

dominam e os demais, isto é, entre os agentes que monopolizam o capital específico do 

campo, pela via da violência simbólica, contra os agentes com pretensão à dominação. Essa 

posição relativa dos agentes na estrutura do campo é determinada pelo volume e pela 

qualidade do capital que o agente detém. 
 

Bourdieu (1989) argumenta que pretende tomar o direito como objeto de estudo e o 

classifica enquanto campo, cujos produtos de funcionamento compõem as práticas e os 

discursos jurídicos. O autor ressalta que é por meio da forma de discurso (a linguagem jurídica) 

que se confere a legitimação do campo jurídico erigindo-se fronteiras entre os que possuem o 

capital especificamente exigido para atuar no campo, o título de licenciamento em 
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direito, e os leigos. O que ele analisa é a organização do campo jurídico profissional em 

França. 
 

Conforme esse autor, o campo jurídico é altamente concorrencial, onde a principal 

disputa é o monopólio do direito de dizer o direito, no qual se defrontam agentes investidos 

de maior ou menor capital simbólico para definir quem são as instituições e/ou os agentes 

autorizados a proferirem interpretações legítimas da lei. Dessa forma, conforme o autor, o 

efeito jurídico da regra é determinado por meio da relação de luta entre os profissionais. 
 

O lugar concedido ao campo jurídico é diferente em cada contexto histórico e social, 

pois ele remete ao tipo de relações de poder existentes em cada sociedade, razão pela qual a 

análise feita por Bourdieu (1989) sobre o campo jurídico francês não pode ser aplicada, por 

si, ao campo jurídico brasileiro. Em França, diferente do que ocorre no Brasil, o autor 

explica que há uma divisão nítida entre juristas teóricos, o Professeur, título acadêmico 

daquele que construiu sua carreira na Universidade e juristas práticos, englobando 

advogados e magistrados. 
 

De acordo com Bourdieu (1989), essa distinção compõe um dos princípios básicos que 

configuram a divisão social do trabalho jurídico. É dessa separação que se origina o campo de 

disputas do monopólio do direito de dizer o direito, se ele é da doutrina e, portanto dos 

professores universitários ou se é de magistrados e advogados em suas práticas profissionais. 
 

Isso porque, em França existem barreiras institucionais quanto à organização dessas 

profissões o que impossibilita a interseção entre o mundo prático e a universidade. No 

âmbito acadêmico o direito é tratado, pelos franceses, como uma ciência, mas pelos 

operadores ele é visto como um saber prático, então os próprios usos e sentidos variam 

conforme esses dois ambientes. 
 

No Brasil, no entanto, o campo não está distribuído dessa forma, uma vez que não 

há uma separação clara entre acadêmicos e práticos do direito. Sendo bastante frequente que 

magistrados, promotores e advogados lecionem nas faculdades de direito, bem como, sejam 

autores das doutrinas, livros autorizados e reconhecidos como de experts na área que 

veiculam as representações sobre o direito. 
 

Apesar do estudo específico sobre a forma como se desenvolve o campo profissional 

francês não se ajustar às estruturas do campo jurídico brasileiro o texto de Bourdieu (1989) 

ainda é interessante para a análise sociológica do direito ao argumentar que a força do 

direito está justamente no poder de dizer o direito, de categorizar e de transformar, não 

apenas por meio do discurso, mas também, das práticas sociais, o sentido das relações da 

vida social. Além de estudar o direito como um campo permeado por disputas de poder. 
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Frederico de Almeida (2016) ao invés de trabalhar com a noção de campo judiciário, 

pelos próprios limites que esse conceito pode apresentar, como já sugerido antes, opta por 

empregar o conceito, também desenvolvido por Pierre Bourdieu, de campo de poder para 

analisar as relações da elite judiciária brasileira com o Estado e a política. Almeida (2016) 

explica que o conceito de campo de poder não se confunde com o Estado, ao invés, se 

configura como uma estrutura oriunda da concentração de capitais sociais de origens 

diversas em torno do Estado. 
 

Nessa interpretação, a gênese do Estado moderno aparece, nas sociedades modernas, 

diretamente, relacionada à concentração de poder. Tais lutas envolvendo os detentores dos 

recursos de poder não ocorrem, necessariamente, no interior do Estado, mas sempre em 

torno do poder do Estado de oficializar as hierarquias econômicas e sociais. Assim, por 

meio de evidências empíricas, o autor problematiza e ressalta as relações existente entre as 

elites jurídicas, o Estado e a política no Brasil. 
 

Frederico de Almeida (2016) demonstra que a propulsão elitária das carreiras 

profissionais de juristas se dá por meio da proximidade com a política, veja-se o que o autor 

declara em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): “A ocupação de 

secretarias de governo, chefias de gabinete e direção de órgãos públicos diversos por futuros 

ministros do STF é uma constante em todo o período analisado, mas é certamente mais 

recorrente e representativa no período analisado que vai da Primeira República ao Regime 

Militar.” (ALMEIDA, 2016, p. 223). 
 

O autor propõe, então, quatro tipologias de análise das relações entre juristas e a 

política, são elas: a) os bacharéis políticos: agentes com formação superior jurídica, mas que 

desempenham predominantemente atividade política, o que evidencia o ainda alto valor 

simbólico do diploma de bacharel em direito, em temos de prestígio social e político; b) os 

políticos juristas: são os agentes que acumulam em sua trajetória profissional trânsito 

recorrente nos campos jurídico e político, geralmente, tiveram carreiras jurídicas de relativo 

relevo e a dado momento, passaram a se dedicar à atividade política; c) os juristas da 

política: são aqueles que prestam serviços técnicos especializados à atividade de políticos 

profissionais, acumulando, assim, quantidade considerável de capitais políticos em suas 

redes de relacionamento, os assessores jurídicos de gabinete são um exemplo; d) os juristas 

políticos: estes também transitam de forma equivalente entre os campos jurídico e político, 

embora mantenham atuação primordial no mundo do direito, geralmente ocupam os postos 

de ministros ou secretários da Justiça. 
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Além do trânsito político e burocrático, Frederico Almeida (2016) demonstra, também, 

que os juristas acumulam capitais políticos responsáveis por alçá-los aos estratos superiores das 

hierarquias do campo político da justiça por meio do associativismo corporativo, conforme 

demonstram os dados de trajetórias de membros das elites judiciárias. 
 

O exercício de cargos de liderança corporativa das profissões judiciárias produz, de 

acordo com o autor, um tipo específico de capital político-associativo, permitindo a construção 

de redes de relações internas e externas ao grupo e projetando suas lideranças a posições 

dominantes no campo político da justiça. Observa-se a conclusão de Almeida (2016) 

 

Esse tipo de relação entre direito e política mostra que a autonomização do campo 

jurídico -baseada na burocratização das instituições de justiça e na 

profissionalização de seus operadores- tende a ser apenas relativa, tendo em vista a 

permanência das conexões das elites jurídicas com o campo político. Mais do que 

resquício evolutivo tendente a desaparecer em uma formatação ideal de completa 

autonomia do direito em relação à política (e vice-versa), essa conexão da elite dos 

juristas com a política parece ser condição da autonomia das bases e, ao mesmo 

tempo, o espaço de recrutamento, pelo campo político, dos juristas com 

possibilidade de conversão de sua expertise profissional ou do prestígio de seu 

diploma em estratégias de ação política. (ALMEIDA, 2016, p. 246). 

 

Da mesma forma, Fabiano Engelmann (2015) ao estudar a atuação das elites 

judiciárias na Reforma do Judiciário no Brasil destaca que as corporações profissionais 

situaram-se, desde suas origens, distantes das bandeiras político-partidárias. Jamais 

assumiram uma postura sindical nos termos de enfrentamento sistemático às cúpulas dos 

tribunais, o que possibilitou que em momentos de ruptura, como o da Reforma, os juristas 

se legitimassem como vozes neutras. 
 

Engelmann (2015) demonstra, todavia, como o sentido da Reforma Judiciária foi 

direcionado por essa elite no sentido de sustentar interesses corporativos e, até mesmo, 

reforçar uma posição de defesa do Estado enquanto regulador social. Tais associações, 

segundo o autor, exercem, ao mesmo tempo, a mediação dos interesses das cúpulas dos 

tribunais frente aos poderes de Estado e a politização das demandas corporativas das 

carreiras que representam. Assim, atuam para reforçar a legitimidade das carreiras de Estado 

frente a outros setores que ameacem sua posição no campo de poder. 
 

De acordo com esses autores o fortalecimento do associativismo de magistrados e 

promotores deve ser compreendido a partir do interesse em se garantir espaços simbólicos e 

institucionais. Engelmann (2015) explica, então, que durante a Reforma do Judiciário, duas 

categorias de propostas se destacaram, de um lado as propostas racionalizadoras e de outro 

as propostas democratizadoras. 
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A segunda, referenciada na ampliação do acesso à justiça e a mediação social 

centralizada no aparelho estatal encontrou afinidade com o discurso do conjunto dos 

movimentos associativos de magistrados, o que garantia além da legitimação do poder do 

Judiciário, a própria preservação do poder da magistratura. A crítica consiste em que o 

fenômeno da judicialização não teria produzido a expansão da democracia participativa, 

mas antes disso, o fortalecimento das associações profissionais mediante uma noção de 

cidadania tutelada, legitimamente, pelo judiciário brasileiro. 
 

Nesse sentido, diferente do que afirmam os advogados quando insistem na defesa de 

suas prerrogativas profissionais e na citação de normas legais que afirmam a não 

subordinação hierárquica entre as profissões no judiciário. Teixeira Mendes (2012) 

observou na produção de sua pesquisa que, na prática, o campo jurídico brasileiro apresenta 

atores que estão hierarquizados, ocupando os juízes o topo da hierarquia, pois detêm o 

poder de decidir e de interpretar sobre o direito posto. 

 

 

4.4 Conclusão 
 
 

 

Entendo que a categoria “advogado corajoso” ou mais exatamente a de “coragem” 

foi mobilizada pelos advogados no contexto pesquisado como uma moralidade profissional 

própria à advocacia. Nosso sistema jurídico se apoia na lógica do contraditório e justifica as 

arbitrariedades dos juízes por meio do “livre convencimento motivado” e da independência 

da magistratura. Da mesma forma, as respostas ao conflito, no que envolvem ambas as 

partes, relacionam-se com as questões sobre como os juristas tratam os conflitos dentro 

desse campo profissional. 
 

Apesar de ter ouvido em discursos públicos de alguns atores que o conflito seria algo 

“normal”, no sentido de comum à sociedade, a partir das observações das práticas 

profissionais e institucionais desses mesmos atores, notei que a “briga com a juíza” foi 

tratada pelos envolvidos e pelas instituições que os representam como um problema a ser 

resolvido da mesma forma como a cultura jurídica brasileira orienta a administração dos 

conflitos em âmbito judicial. Com isso quero dizer, que o conflito foi encarado a partir de 

uma lógica do contraditório, onde foi estabelecido um dissenso infinito, em que as partes 

envolvidas discordam sobre tudo, até que um terceiro “neutro” declare uma decisão que 

arbitre perdedores e vencedores. 
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Nessa perspectiva, os conflitos são encarados sob um ponto de vista negativo, são 

percebidos como um “problema” que deve ser eliminado. A própria ausência de composição 

das tensões entre advogados e juíza até o momento, bem como falas do presidente da 

OAB/MG e do corregedor do TJMG de que a situação na cidade seria o maior “problema” 

do judiciário no estado de Minas Gerais representam esse modo, dos atores, de vivenciar o 

conflito. 
 

Vale dizer que a partir dessa forma de se administrar os conflitos institucionalmente 

e de se produzir um tipo específico de justiça, criam-se tensões com os profissionais que 

não compartilham do mesmo “ethos” profissional. Esses profissionais são justamente 

aqueles que não se encontram inseridos nos quadros estatais, a advocacia. O advogado é 

representado pelos demais profissionais com um “chato” ao exigir que as formalidades 

contidas nas leis sejam cumpridas. Ao atuar exercendo um controle sobre o poder público 

na defesa dos interesses do cliente. 
 

Todavia, trata-se de um sistema judiciário que se fundamenta no exercício arbitrário 

do poder estatal e de uma burocracia de Estado que fortalece as associações corporativas em 

detrimento de um sistema de responsabilização dos agentes públicos. Nesse contexto, 

delineia-se um campo de atuação em que juízes e promotores de justiça ocupam espaços 

hierarquicamente superiores à advocacia. 
 

Durante a observação participante realizada na comarca, pude perceber que a juíza 

conseguiu como “aliados”, além das instituições do sistema de justiça, a polícia e o 

ministério público, também os representantes dos Poderes Legislativo e Executivo 

municipais. Assim, compreendo que diante do contexto apresentado, tanto no que se refere à 

tradição jurídica brasileira quanto à organização institucional do campo, o que os atores 

identificam como “coragem” é o risco em lidar com um poder estatal arbitrário e que não 

produz previsibilidade. 
 

O que os advogados da comarca estão dizendo é que é preciso ter “coragem” para se 

posicionar ativamente contra essa hierarquia. Somente compreendendo essas práticas 

cotidianas da administração institucional dos conflitos que se torna possível compreender a 

dimensão que a “coragem” adquire como categoria nativa para a profissão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

 

Por meio de pesquisa empírica baseada no método de observação participante, tal como 

consta no primeiro capítulo, pude observar e descrever como os advogados da comarca de 

Monte Carmelo atribuíram sentido a um conflito interprofissional, entre eles e a juíza. Nesta 

seção do trabalho, procurei refletir sobre minha condição de pesquisadora enquanto alguém que 

regressa à sua cidade natal. Isso implica considerar que o ambiente em que realizei a pesquisa 

me era familiar, assim como, muitos interlocutores com os quais dialoguei. 
 

Optei por descrever a forma como realizei a observação, como me apresentei aos 

interlocutores na condição de pesquisadora, como apresentei a pesquisa a eles, como realizei 

as anotações, os obstáculos que encontrei e as estratégias para contorná-los. Acredito que 

esses elementos forneçam explicações sobre como produzi este trabalho. Além de 

contextualizar o leitor sobre aspectos que o permitem compreender, quem são meus 

interlocutores, o local e o ambiente profissional em que os atores estão situados. 
 

Com isso, no segundo capítulo me dediquei a descrever os conflitos inter e intra 

profissionais, relatando o que causou as diversas tensões entre os atores e como eles 

interpretaram esses conflitos. Busquei explicitar, também, como os atores se mobilizaram 

buscando o apoio da OAB como sua entidade representativa de classe, bem como, 

utilizando estratégias jurídicas e extrajurídicas. 
 

Cito, por exemplo, as alegações de suspeição e as manifestações organizadas na sede 

da OAB e na porta do fórum. Além disso, chamei atenção para a extensão do conflito que 

reverberou entre outras profissões fronteiriças do “mundo do direito”, como o MP, a Polícia 

Militar e a faculdade de direito local. Uma vez que não houve mediação dos conflitos com a 

juíza e, diante das dimensões da comarca, seus efeitos se expandiram para a sociedade civil, 

com a procura da magistrada por apoio de entes como a maçonaria e a associação de 

ceramistas. Outro ponto foram os conflitos envolvendo os vereadores e o prefeito 

municipal, também, descritos nesse capítulo. 
 

Nos próximos capítulos me esforcei para dialogar as observações empíricas e, 

portanto, produtos de práticas e sentidos percebidos a partir de interações e relações sociais 

num contexto muito específico com o referencial bibliográfico produzido pelas ciências 

sociais, tanto no campo da sociologia das profissões quanto nas áreas de sociologia e 

antropologia do direito. Apesar de se estar disposto nos dois últimos capítulos, utilizo esse 

referencial para organizar as observações e dar sentido ao trabalho empírico. 
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Parti da perspectiva de levar os meus interlocutores a sério, numa interação dialógica. 

A partir do que me disseram e do que observei de suas práticas profissionais pude 

compreender como questão central do conflito interprofissional a defesa pelas prerrogativas. 

Assim, no capítulo 3 analisei qual o sentido das prerrogativas para as profissões, discutindo 

com a bibliografia sobre como se definem as profissões e como se compreendem as 

interações profissionais e os conflitos. Também considerei importante explicar como a 

advocacia se desenvolveu como profissão no Brasil, ressaltando a questão das tensões entre 

a profissão e o Estado. 
 

Já no quarto capítulo abordei o que representou para os advogados a “luta por 

prerrogativas”, significada como um ato de “coragem” e interpretada como uma 

característica positiva atribuída ao bom profissional. Ser um “bom advogado”, é ser um 

advogado “combativo”. Entendido como o advogado que se empenha em defender os 

direitos do cliente e se manifesta contra as “arbitrariedades dos juízes”. Nesse capítulo, 

faço uma discussão sobre a tradição e a cultura jurídica brasileira e sobre como se 

hierarquiza o campo do direito no Brasil. 
 

Essa foi uma tentativa de pensar o contexto local da comarca pesquisada em 

conjunto com referenciais bibliográficos que abordam questões gerais. Acredito que nesse 

processo de análise algumas dimensões ainda possam ser amadurecidas reflexivamente. 

Além disso, a abordagem do que observei em campo poderia ser feita a partir de um 

conjunto variado de problematizações e de temáticas, sendo que as interpretações e escolhas 

contidas nesse trabalho constituíram apenas um desses caminhos. De qualquer forma, 

espero contribuir para o debate de um conjunto de pesquisas que busca compreender como 

se organiza o sistema de justiça no Brasil e como se administram institucionalmente os 

conflitos, em específico, pela análise do trabalho desempenhado pelos advogados. 
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