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INTRODUÇÃO

Na teoria de Niklas Luhmann, a estrutura do sistema jurídico da
sociedade organiza e coloca em operação uma rede complexa de
operações de comunicação, dentre as quais, os sistemas de
organização.
De acordo com o autor, os tribunais constituem o sistema central
de organização das decisões jurídicas, diante dos quais todas as
demais instituições ocupam os espaços da periferia do sistema
jurídico.
A questão central desta pesquisa está na verificação da imagem
que a advocacia privada e a magistratura constroem
reciprocamente uma da outra. Como a advocacia enxerga a
magistratura hoje? E como a magistratura enxerga a advocacia?
Quais são os problemas e desafios no exercício da profissão que a
advocacia atribui à magistratura? E quais os que a magistratura
atribui à advocacia?
Esta pesquisa pretende analisar, como objeto empírico, não os
atores jurídicos, mas as organizações que definem seus membros
como atores jurídicos importantes.

OBJETIVO

Esta pesquisa objetiva analisar as diferentes representações
sociais inscritas nas relações entre advocacia privada e
magistratura na Região Sul do Estado de Minas Gerais.

METODOLOGIA

Através do conceito de organização da teoria dos sistemas sociais
autopoiéticos de Niklas Luhmann e da metodologia de explicitação
das representações sociais através da análise do discurso do
sujeito coletivo (DSC), esta pesquisa distingue os sistemas de
organização de centro e das periferias do direito, em especial, a
relação entre magistratura e advocacia privada, para traçar uma
distinção entre as representações sociais que uma tem da outra.

RESULTADO A SEREM APRESENTADOS

Espera-se verificar se há a ocorrência de assimetrias nas relações
entre magistratura e advocacia privada, se há diferentes formas de

produção de sentido do direito no âmbito de cada sistema de 
organização, como também se existem relações de poder sobre as 
formas de ocupação dos espaços jurídicos.
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