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À memória de

meu avô Ugo Alves de Almeida,
bacharel sem diploma,

e de Gildo Marçal Brandão,
exemplo de professor, intelectual,
homem político.

Mas, se é permitido ao sociólogo, ao menos uma vez,
fazer previsões, é sem dúvida na relação cada vez mais
tensa entre a grande e a pequena nobreza de Estado
que reside o princípio dos grandes conflitos do futuro...
Pierre Bourdieu
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Resumo

O objetivo deste trabalho é a compreensão das relações entre direito e política, a
partir do estudo da posição dos juristas no Estado e de suas lutas concretas pelo
controle da administração do sistema de justiça. A principal hipótese que orientou a
pesquisa foi a de que há um campo político da justiça, representado pelo espaço
social de posições, capitais e relações delimitado pela ação de grupos e instituições
em disputa pelo controle do direito processual e da burocracia judiciária. No interior
desse campo político da justiça, a pesquisa buscou identificar, ainda, as posições
dominantes das elites jurídicas – lideranças institucionais e associativas, e
intelectuais especializados em determinadas áreas de conhecimento – cuja
influência sobre a administração da justiça estatal e as estruturas de seus capitais
sociais, políticos e profissionais os diferenciam dos demais agentes do campo
jurídico.
Palavras-chave: sistema de justiça; campo jurídico; elites jurídicas; profissões
jurídicas; reformas judiciais

Abstract

This dissertation examines the relationship between Law and Politics by studying the
position of lawyers within the State and their struggle for the control of the
administration of the judicial system. The main hypothesis is that there is a political
field of Justice, represented by a social space of positions, capitals and relationships,
and defined by the actions by groups and institutions vying for the control both of
procedural law and of the judicial bureaucracy. Additionally, this dissertation aims
also, within this political field of Justice, at identifying the dominant position of legal
elites – institutional and union leaders and scholars from different fields – who are
distinguished from other agents in juridical field by their influence on the
administration of the judicial system and by the structure of its social, political and
professional capitals.
Key words: judicial system; juridical field; legal elites; legal professions; judicial
reforms
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