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SUMMARY 

Na politics, the universe is the conflict of interests, and the options are the real conflict 
or the cooperation. This phrase of Fábio Wanderley Kings summarizes the proposal of 

r 

	

	
this work well: To evaluate the performance politics of the Court of Justice of the 
together State to the Legislative. 

CC 	The lobby, central subject in the politics and object of debates on its efficiency and 
validity, are present in the Mining Legislative. The structure of the State legislature of 
the State of Minas Gerais ALEMG, is composed of such forni, and regulated for roles 
that not only allow as they stimulate the legitimate social participation. Its serious and 
dedicated work has functioned as shield against the abusive, criminal lobby. 

Visas of generic form, the groups of interest are considered embryos of the lobbies. One 

te) 	of its focos of performance costuma to be the Legislative, house of the people and space 
of debate of the formularization of power to decide politics. 

o 	It is in this context of democratic construction of the destinations of the State that the 
Court of Justice of Minas Gerais? TJMG, comes developing activities together to 
Legislative the state one. He seems legitimate that for more beyond the not-
governmental unions, organizations and representations of the private sector, also the 
public area if makes gift in the construction of the norteadoras mies of the society, roles 

il 	that will come to be applied in its instance of performance, in the future. 

We thus consider to make a theoretical revision on the politics and lobbies, analyzing in 
the concrete the case of the performance of the Court of Justice of the State, specifically 
in the periods of 1995 the 2002, of form to evaluate the collaborating power of exactly, 
in the definition of the destinations of the members and servers of the judiciary one, 

C\ 	since that referring Projects to the Court of Justice are its privative ability. 
C\ 
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o 
Resumo 

"Na política, o universo é o conflito de interesses, e as opções são o conflito real ou a 

cooperação". Essa frase de Fábio Wanderley Reis (1984) resume bem a proposta deste 

trabalho: Avaliar a atuação política do Tribunal de Justiça do Estado junto ao Poder 

Legislativo Estadual. 

O lobby, tema central na política e objeto de debates sobre sua eficiência e validade, 

está presente no Poder Legislativo Mineiro. A estrutura da Assembléia Legislativa do 

O Estado de Minas Gerais — ALEMG, é composta de tal forma, e regulada por regras que 

não apenas permitem como estimulam a participação social legítima. Seu trabalho sério 

e dedicado tem funcionado como escudo contra as ações criminosas e abusivas. 

Vistos de forma genérica, os grupos de interesse são considerados embriões dos grupos 

de pressão. Um de seus focos de atuação costuma ser o Poder Legislativo, casa do povo 

e espaço de debate da formulação de políticas decisórias. 

É neste contexto de construção democrática dos destinos do Estado que o Tribunal de 

(") Justiça de Minas Gerais — TJMG, vem desenvolvendo atividades junto ao Legislativo 

estadual. Parece legítimo que para mais além dos sindicatos, organizações não-

governamentais e representações do setor privado, também a área pública se faça 

presente na construção das regras norteadoras da sociedade, regras que virão a ser 

aplicadas em sua instância de atuação, no futuro. 

Nos propomos assim a fazer uma revisão teórica sobre a política e grupos de pressão, 

analisando no concreto o caso da atuação do Tribunal de Justiça do Estado, 

especificamente nos períodos de 1995 a 2002, de forma a avaliar o poder colaborador 

rl 

	

	do mesmo, na definição dos interesses de suas respectivas categorias, vez que Projetos 
referentes ao Tribunal de Justiça estão incluídos em sua competência privativa. 

O 

o 
O 
O 
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n 
r) 

Introdução 

h 	
O objetivo deste trabalho é buscar responder à questão sobre: como se dá a atuação 

política do Tribunal de Justiça de Minas Gerais junto ao poder legislativo? 

Trata-se de assunto polêmico, vez que muitas são as críticas sobre a ingerência de um 

Poder sobre outro. A história da defesa de interesses, ao longo da existência humana, 

bem como a visão da política, como uma arena de conflito necessária à elaboração de 

consenso, nos leva ao levantamento, no primeiro capítulo, do referencial teórico sobre a 

constituição do espaço político do Estado, os princípios da ação coletiva e dos próprios 

grupos de pressão e a atividade do lobby. 

O 
Para tanto aprofundamos o conceito da própria política, da filosofia sobre a qual é 

O 	embasada, as relações entre a filosofia política e a ciência política e introduzimos a ética 

como ponto focal de trabalho. 
O 

Também foi necessário analisar a racionalidade da ação coletiva no Parlamento, 

passando à construção da ação dos grupos de pressão no Legislativo, em específico os 

teóricos que discutiram a eficácia de grupos "pequenos e priviligiados" no Legislativo. 

Colhidas as bases teóricas, passamos à análise empírica do processo de atuação do 

Tribunal de Justiça mineiro junto ao Legislativo Estadual. Foi necessário proceder ao 

levantamento histórico dessas instituições, bem como comentar as estruturas de 

funcionamento e regras internas para passarmos à análise da aprovação de projetos de 

lei que dizem respeito direto ao caso sob análise. 
o 
O 

Para a identificação dos impactos das influências políticas no processo decisório 

estadual, usamos ferramentas como técnicas de mapeamento de cenários e atores. O 

objetivo foi defmir as possibilidades, no futuro, de ordem quantitativa e qualitativa, que 

permitissem antever os impactos possíveis no resultado do processo decisório. 

Cenário é a configuração de um sistema ou situação que desejamos conhecer, sempre vinculada a um período de tempo. Silo 
conhecidos como ferramentas de planejamento estratégico do setor privado, no entanto, tem aumentado o interesse na administração 
pública. 

o 
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n 

Esta tecnologia possibilitou formular um melhor direcionamento, uma melhor gestão e 

conseqüentemente uma melhoria na atuação do lobby no Poder Legislativo. 
n 

Examinar a origem da política, avaliar a dinâmica dos grupos de pressão e a lógica da 

ação coletiva com foco na capacidade de organização de pequenos grupos foi 

indispensável para a construção da visão do papel desempenhado pelo Judiciário mineiro 

r. 	na formulação de políticas públicas. n 
O período sob análise, entre 1995 e 2002, foi estabelecido em razão da atuação crescente 

do Judiciário, referente à 13a e 14a Legislaturas. Possibilitando uma amostragem maior e 
(-) 	real das ações desse Poder junto ao Legislativo Estadual. 

O material coletado sinalizou que a participação ética dos segmentos sociais, em 

específico do Judiciário, pode resultar na construção de consensos e tomada de decisões 

aprimoradas e contribuir para a consolidação democrática brasileira. 

r 

n 

n 
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1- BASES TEÓRICAS DA POLÍTICA E DA AÇÃO COLETIVA 
n 

1. A Política n 
A definição clássica é derivada do adjetivo "polis (politikós) que se refere às 

(") 	 coisas da cidade, ao urbano e ao social. A expansão do termo se deve ao 
(7' 	 trabalho de Aristóteles i  em seu livro "Política" (ainda na Grécia Antiga e que 

pode ser considerado como o primeiro trabalho relativo ao Estado, às formas de 

governo) resultando na conversão do significado "coisas da cidade" para "a 

forma de saber" mais ou menos organizado sobre este mesmo conjunto de 

(") 	 coisas. (Bobbio, 1986)2 . 
n 

Aristóteles defendia a Política como "Ciência da felicidade humana"(1999). 

Sustentava que o objetivo único da Política era primeiramente descobrir a 

(4"- 

	

	 maneira que leva à felicidade humana e depois, a forma de governo e as 

instituições sociais capazes de assegurar aquela maneira de viver. 

Platão, em A República, compreende o estudo da política na ótica do social, 

analisando tanto a ética quanto a política, propriamente dita, enquanto faz o 

estudo da constituição, da estrutura de governo. No alicerce conceitual da 

política, a idéia da felicidade humana prevalecia, como também o crescimento 

do homem e da melhor forma de relacionamento entre este e a estrutura de 

governo. 

Nos tempos modernos o termo política foi perdendo seu significado original, e 

passou a indicar as atividades ou conjunto delas, que de alguma maneira estejam 

relacionadas ao Estado. Para Maquiavel (1469-1527) 3  a política aparece como 
diferente da moral e da religião. Eis aí uma primeira e clara diferenciação. A 

moralidade e a religião são ingredientes essenciais da política, mas como 

instrumentos para manter o Estado. O príncipe é muitas vezes forçado a não ser 

bom, a operar, "contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião". 

1-Deutesch, Terezinha Monteiro, Baby Abraão, "Os pensadores Aristóteles", Ed. Nova Cultural , SP, 1999, ref. p.p. 169-170 
2•Bobbio, Norberto, Dicionário de Política, Ed. Vnb, 1986 
3-Maquiavel, O Príncipe, Caps. XVIII e XIX, ref. Livro Política Aristóteles - trad. Therezinha M. D. /13aby A., Ed. Nova Cultural, 

r) 	 1999 

n 

n 
n  9 



n 
n 

Note-se porém, que Maquiavel não chega a "Veritá effetnale della cosa" por ser 

Wertfrei, por estar livre de preocupações descritivas e preconceitos de valor. 

Maquiavel estava animado de uma paixão moral, e prescrevia para o "novo" 

príncipe o comportamento necessário e devido para findar ou salvar um Estado. 

A maior originalidade de Maquiavel reside possivelmente no fato de que teoriza, 

com vigor inigualável, a existência de um imperativo que é justamente o da 

política. 

D
D

  .0
 0
 0

0
 

Ele não se limita a declarar a diversidade da política, em relação à moral, mas 

faz uma veemente afirmação dessa autonomia - a política tem suas leis próprias, 

que o político deve aplicar. É instrutivo comparar Maquiavel com Hobbes. 

Hobbes (1588 — 1679)
4  teoriza uma política ainda mais pura do que a de 

Maquiavel. Seu Leviatã de 1651, é o precursor mais direto do "Big Brother" 

imaginado por Orwell: a ordem política é criada pelo seu Fiat, pelo seu poder de 

inventar palavras, de defini-las, de impô-las aos súditos. Escrevia Hobbes: "As 

primeiras verdades foram propostas arbitrariamente pelos que em primeiro lugar 

deram nomes às coisas" The English Work of Thomas Hobbes, Londres, 

Molesworth ,volume. 11, 1829-45 — vol. I. pág. 36 
("" 

A inferência de Hobbes é que as verdades da política se assemelham às 

verdades arbitrárias e convencionais da Geometria. Se o Príncipe de Maquiavel 

(.) governava aceitando regras da política, o Leviatã de Hobbes as criava, 

estabelecendo o que era a atividade política. O universo humano é infmitamente 

manipulável, e o Leviatã, o grande definidor, é o seu manipulador total. Assim, a 

política pôde criar um efeito vinculador para todos os membros de um 

determinado grupo social. 

2 

4-The English Work of Thomas Hobbes, Londres, Molesworth II vols. 1829-45 — vol. I. pág. 36 o 

io 
o 
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n 
n 

As ações envolvidas no conceito da política, pressupõem o monopólio de 

objetivos e a prevalência de interesses. 

Com o tempo perdeu-se a visão primeira da felicidade humana como base das 

ações na esfera governamental. O uso da força, a corrupção, foram se 

C"\ 	 embrenhando e tornando turvo o conceito original de "Política". 
r\ 

O que importa salientar é que o animal político, o polites, não se distinguia de 

nenhum modo de um animal social. O viver político (na polis) era o mesmo 

tempo o viver coletivo, a vida associada e, mais intensamente, a vida em 

Koinonía — em comunidade. Não é exato, portanto, que Aristóteles fizesse 

abranger o "social" pelo "político". Para ele as duas idéias estavam contidas no 
C")  

mesmo termo. Com  efeito, a palavra "social" não é Grega, porém latina, e foi 

atribuída à linguagem de Aristóteles pelos seus tradutores e comentaristas 

medievais. 
n 

A política de Aristóteles era, simultaneamente, uma antropologia ligada 

indissoluvelmente ao "espaço" da polis. De um lado a política é influenciada 

pelo direito desenvolvendo-se na direção indicada pelo pensamento romano. De 

outro lado é influenciada pela teologia, ajustando-se à visão cristã, em seguida à 

luta entre Papa e Imperador e, finalmente, refletindo a ruptura entre catolicismo 
e protestantismo. 

A começar com Platão e Aristóteles, a política se apresenta como discurso 

conjunta e indissoluvelmente ético-político. A ética em questão pode ser 

naturalista ou psicologista, uma ética teológica ou influenciada pelo pensamento 

jurídico (doutrina do direito natural). Em todos os aspectos mencionados, o certo 

é que até para Maquiavel a política não aparece como "autônoma" e sim, 
especifica. 

11 
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2. A Filosofia Política 

Há quatro diferentes significados de filosofia Políticas : 
il 

a) O modo mais tradicional e corrente de se compreender a filosofia política é 
C.) 

entendê-la como descrição. Projeção, teorização da ótima república ou, se 

quisermos, como a construção de um modelo ideal de Estado, fundado sobre 

alguns postulados éticos últimos, a respeito do qual nos preocupamos se, quanto 

e como poderia ser efetivamente e totalmente realizado. Dessa mesma forma de 

pensamento participam certas "utopias às avessas" das quais tivemos exemplo (") 
no último século, que consistem na descrição não da ótima república, mas da 

péssima república, ou, se quisermos, do modelo ideal de Estado que não se deve 
fl 	 realizar. 

b) O segundo modo de se compreender a filosofia política é considerá-la como a 

(") busca do fundamento último o poder, que permite responder às perguntas: A 

quem devo obedecer? E por quê? Trata-se da natureza e da função do dever de 

obediência política. Nesta acepção, filosofia política consiste na solução do 

problema da justificação do poder último, ou, em outras palavras, na 

determinação de um ou mais critérios de legitimidade do poder. Quando nos 

referimos, à filosofia política moderna, e nela estão incluídos escritores como 

C') Hobbes e Locke, Rousseau e Kant, De Maistre e Hegel, nos referimos a teorias 

que, partindo geralmente de pressupostos filosóficos sobre a natureza humana, 

sobre a natureza da sociedade e da história, visam a aduzir boas razões, aliás, as 

melhores razões pelas quais o poder último deva ou não ser obedecido, isto é, 

dar uma justificação ao dever de obediência política, e delimitar seu âmbito. 

c) A filosofia política pode ser compreendida também, por determinação do 

conceito geral de "política, como atividade autônoma, modo ou forma do 

Espírito, como diria um idealista, que tem características específicas que a 

distinguem tanto da Ética quanto da economia, ou do direito, ou da religião. Da 

mesma forma que se diz que a tarefa da filosofia do direito é a determinação do 
conceito de direito. 

f"") 
5-Bobbio, Norberto, Teoria Geral da Politica, Ed. campos, RJ, 2000, pág. 67 
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d) O quarto modo de compreender a filosofia política é o interesse pelos 

problemas epistemológicos, lógicos, de análise da linguagem, em geral, 

metodológicos, fez emergir a filosofia como discurso crítico, voltado para os 

pressupostos, para as condições de verdade, para a pretensa objetividade da 

ciência política. Nesta acepção, pode-se falar de filosofia como metaciência, 

que é o estudo da política em um segundo nível, que não é aquele direto, da 
r busca científica compreendida como estudo empírico dos comportamentos 

políticos, mas aquele, indireto, da crítica e legitimação dos procedimentos 

através dos quais é conduzida a pesquisa no primeiro nível. 

Essas visões conceituais da Filosofia Política são norteadoras de sua aplicação 

no nível da Ciência Política, conforme veremos a seguir. 

n 
3. Relações entre Filosofia Política e Ciência Política 

C") 
r") 	 Sartori, Giovanni 6  defende que quando a filosofia política é tratada como teoria 

da ótima república, a relação com a ciência política é de clara oposição. 

Enquanto a ciência política tem uma função essencialmente descritiva ou 

explicativa a filosofia como teoria da ótima república tem uma função 

essencialmente prescritiva: o objeto da primeira é a política tal com é (a verdade 

efetiva); o objeto da segunda, a política tal como deveria ser. Trata-se de dois 

modos distintos de considerar o problema político, de dois pontos de vista 

respectivamente autônomos.O futuro da filosofia como teoria da ótima república 

é a utopia; já o futuro da ciência política assume o aspecto de futurível. O 

desenho utópico é o projeto de um Estado que deve ser, no sentido moral de 

"deve"; a futurologia é a previsão de um Estado que deve ser, no sentido 

naturalista de "deve": O Estado utópico é desejável, mas pode não se realizar; o 

Estado futuro pode até não ser desejável, mas é aquele que deve necessariamente 
se realizar se a previsão estiver cientificamente exata. 

n 
6-Sartori, Giovanni, A Política: lógica e método nas ciências sociais, Brasília, Ed. UNB, 2° ed., págs 36-40, 1997 
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n 
Quando a filosofia política é tratada como teoria sobre a justificação ou 

legitimação do poder, a relação entre filosofia política e ciência política é muito 

mais estreita. Aqui o problema filosófico pressupõe a análise dos fenômenos 

reais do poder, de competência do cientista político. Neste aspecto, o estudo 

realista do poder não pode deixar de fazer referência ao problema, que foi 

considerado tradicionalmente de competência da filosofia, dos critérios de 

legitimidade, ou seja, das razões últimas pelas quais um poder é e deve ser 

obedecido. A obra de Hobbes, que é sob muitos aspectos uma análise empírica 

do comportamento político, foi também considerada, com razão, uma gramática 

da obediência. Já na filosofia do direito, de Hegel, é extremamente difícil separar 

a análise realista da sociedade e do Estado da ideologia política que o orienta, 

tão estreitamente o problema da representação histórica e o problema da 

legitimação ideal do Estado, ou melhor, de um certo tipo de Estado. 

A filosofia política aparece como determinação da categoria da política. A 

relação com a ciência política é tão estreita que é dificil estabelecer uma nítida 

linha divisória entre uma e outra e dizer onde termina a competência do cientista 

r\  e começa a do filósofo. Não se pode pensar em uma pesquisa de ciência política 

que não se coloque o problema do conceito de política e portanto da delimitação 

mesma do próprio campo de pesquisa; mas não se pode tampouco pensar em 

uma análise do conceito de política que não considere os dados recolhidos e os 

fenômenos examinados pela pesquisa factual. 

Bobbio sustenta que existem diferentes relações entre filosofia política e ciência 
política: 7  

n 
a) no primeiro caso há uma relação de separação e, concomitantemente, de 

divergência; 

b) no segundo caso, há uma relação de separação, mas concomitantemente 
de convergência; 

c) no terceiro caso, há uma relação de continuidade e, portanto, 
substancialmente de indistinção; 

n 
7- Bobbio, Norberto "Teoria Geral da Política", Ed. Campos, RJ, 2000,0g. 7 

n 	 14 
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d) no quarto caso, a relação é de integração recíproca ou de mútuo serviço. 

Diante dessas diferentes relações citadas, pode-se dizer que permanecendo fixo o 

caráter de "não valoração" da ciência política — ou a ciência é não valorativa ou 
n 
n 	não é ciência - a maior distância entre filosofia política e ciência política 

encontra-se onde a filosofia política é compreendida como assumindo um caráter 

fortemente valorativo (valutativo), ou seja, a filosofia política como descrição da 

ótima república e como determinação de um princípio de legitimação. Ficando 

assim, transparente que as duas primeiras diferenças, possuem um forte caráter 

n 

	

	valorativo. E são esses dois casos nos quais a relação entre filosofia e ciência é 

de separação , antes mesmo que de integração. 

n 	Soma-se o desafio de que toda relação entre os homens, no espaço político, se dá n 
em razão de vinculações de poder. A Estrutura do próprio Estado é decorrente do 

monopólio da força e da capacidade impositiva sobre os demais. Condição 

privilegiada a ser debatida tanto no âmbito da filosofia quanto da própria ciência 

política. A partir desse ponto a visão e inclusão da ética torna-se indispensável. 

n 
4. Ética na Política 

n 
No campo da política, a famosa operação "Mãos Limpas", que se celebrizou na 

Itália e estendeu-se às democracias de quase todas as nações do mundo, teve e 

tem o mesmo significado de retomada das exigência éticas. Depois da esperança 

generosa nos benefícios das democracias no após-guerra,  quase todas as nações 

tiveram uma experiência de decepção e revolta. As populações foram 

surpreendidas pela revelação da prática generalizada de fraudes, desvios de 

verbas públicas, corrupção de administradores, empresários e máfias de toda 

ordem que transformam a "coisa pública" em "coisa nossa". (Macintyre) 8  

n 
Os escândalos revelados provocaram uma reação generalizada da consciência 

pública, que passou a exigir ética na política, clamor desde há muito externado. 

Multiplicaram-se todos os continentes um amplo movimento de investigações, 
n 
n 

n 	8-Macintyre, Alasclair, História de la ética, tr. R.I. Walton, Buenos Aires, 1970 
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processos e condenações que atingiram inúmeros agentes públicos responsáveis, 

inclusive chefes de governo e altas autoridades do Poder Legislativo, Executivo 

e Judiciário. e 
A exigência de ética na política contrapõe-se às práticas políticas dominadas 

pelo interesse pessoal ou de grupos. Em sua obra "L'Homme el I'Etat", 

publicado pela Biblioteca de Ciência Política, da Universidade de Paris, com 

prefácio de Marcel Prelot e Mirkini-Guetzevich, Jacques Maritan estuda o tema 

dos "fins" e dos "meios" em política que ele considera fundamental na ciência 

do Estado e na vida das nações. Esse estudo nos leva a distinguir, de um lado, a 

política maquiavélica e, de outro, o humanismo político. 

Há dois modos opostos de compreender a promoção da vida política. O mais 

fácil — é que não conduz a nada de bom. — é o modo hábil, esperto ou violento. O 

mais difícil e exigente — mas de valor construtivo e progressista — é o modo 

moral, ético ou humanista. 

São duas concepções em choque, que devem ser nitidamente caracterizadas. O 

maquiavelismo nos propõe uma concepção puramente hábil, personalista ou 

técnica da política, que se torna, por definição uma política amoral, que é bem 

sucedida. A política se define então como a arte de conquistar e conservar o 

poder por qualquer meio, com a única condição de que esse meio possa 

assegurar o sucesso. 

A ilusão própria do maquiavelismo, diz (Maritain)9, é a ilusão do sucesso 

imediato. Mas, o sucesso imediato é sucesso para um homem, não para uma 

nação. Quanto maior o poder maquiavélico, mais fracos serão em sua duração 

histórica os progressos internos e o vigor de vida de um Estado. 

9-MARITAIN, Jacques, "La philosophia morale' Paris, librarie Gallimard, 1960, p. 588 
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De outra parte, o humanismo político se funda no reconhecimento dos fins 

C\  essencialmente humanos da vida política e de suas fontes mais profundas, que 

são a justiça, a lei, a solidariedade, e, fundamentalmente, a dignidade da pessoa 

humana. 

n 
Os caminhos dessa concepção e prática política foram indicados pelos grandes 

filósofos da antiguidade, depois pelos melhores pensadores da idade Média e 

chegaram à concepção democrática de nossos dias, com seus valores verdadeiros 
C\ 

e seus vícios parasitários. Apesar de suas imperfeições e de seus limites, a 

democracia é o único caminho por onde passam as energias progressivas na 

C\  história humana. "A máxima segundo o qual a política deve ser indiferente ao 

bem e à moral é um erro fatal. (Maritain, 1960). É sob esta ótica que buscamos 

construir a percepção sobre a forma de construção da ação coletiva. 

5. Ação Coletiva 

Toda ação coletiva é praticada por um grupo de indivíduos ou em nome deste 

grupo que se consagram através de uma determinada organização. 

C\ 
Para Olson l°, há organizações de todos os tipos, formas e tamanhos, mesmo em 

se tratando de organizações econômicas. Um propósito característico das 

maiorias das organizações, é a promoção dos interesses de seus membros. 

Algumas organizações podem, por ignorância, fracassar na promoção dos 

interesses de seus membros e outras podem ser tentadas a servir somente aos 
interesses de sua liderança. 

C\ 

A idéia de que as organizações ou associações existem para promoverem os 

interesses de seus membros, está longe de ser uma novidade ou de ser uma 
noção peculiar da teoria econômica. Já dizia Aristóteles: "Os homens cumprem 

sua jornada unidos, tendo em vista uma vantagem particular e como meio de 
n 

CÌ 	10-01son, Mansur, A Lógica da Aça° Coletiva: Beneficios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais: Trad. Fábio Femandez - SP, 
Ed. UNSP, 1999 
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prover alguma coisa particular necessária aos propósitos da vida de maneira 

semelhante, a associação política parece ter-se constituído originalmente, e 

continuado a existir, pelas vantagens gerais que traz". 
n 
n 

Leon Festingern , Psicólogo Social, assinalou que "a atração que exerce a 

afiliação a um grupo não é tanto pela sensação de pertencer, mas mais pela 
(-) 	 possibilidade de conseguir algo através desse pertencer". 

Dos sindicatos espera-se que lutem por melhores salários e melhores condições 

de trabalho para seus afiliados, das organizações rurais espera-se que lutem por 

uma legislação favorável a seus membros, dos cartéis espera-se que lutem por 

preços mais altos para as empresas integrantes, das associações de Advogados e 

Magistrados da esfera pública espera-se melhores vencimentos e proventos para 

seus servidores, etc. 

o 
Não é uma casualidade que todos os tipos de organizações acima esperem que se 

trabalhe pelo interesse comum de seus membros. Não há obviamente nenhum 

sentido em formar organização quando uma ação individual independente supere 

a ação de uma organização. 

Arthur Bentley 12, fundador da Teoria dos grupos sociais e da Ciência Política 

Moderna afirma: "não existe grupo sem seu interesse" 

o 
Portanto, a organização no âmbito de nosso estudo será chamada "Grupo". 

Todos os indivíduos que pertencem a um determinado grupo têm como objetivo 
principal o interesse comum. 

A análise da atuação do Tribunal de Justiça junto à Assembléia Legislativa 

mineira também está norteada pelos princípios teóricos de organização da ação 

coletiva. Razão pela qual é preciso compreender sua racionalidade. 
O 

11-Festinger,Leon, Group Attraction and Membership em Dorwin Cartwright e Alvin Zander, Group Dynamics, Evanston, III, Row 
Peterson, 1953, pag 93 

12-Arthur Bentley, The process of Government, Evanston, III, Principia Press, 1949, P. 211 

o 
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6. Ação Coletiva e Racionalidade no Parlamento 

Laura Fraden  sustenta que ao longo dos séculos, diversos estudiosos têm 

procurado analisar o comportamento da sociedade. O alicerce de muitos estudos 

é a procura de razões que levaram o homem a constituir o Estado. O que 

direciona seus mecanismos internos para uma cooperação generalizada em suas 

ações 

O individualismo metodológico, que considera o indivíduo como sujeito de 

todas ações, vem evidenciar a racionalidade do homem, quer em atos individuais 

como em organizações e entidades que desenvolvem estratégias para alcançarem 

objetivos, o que torna a ação instrumental. 

Os desejos e motivações distintas dos indivíduos mobilizam grupos da sociedade 

diversificados, com interesses também diferentes. O homem sozinho é incapaz 

de obter o conjunto de suas expectativas, então se une a outros com o mesmo 

objetivo e essa busca gera a formação do tecido social, onde nasce, cresce e 

transforma. 

A questão de como se chega à construção de bens públicos tem intrigado 

diversos cientistas estudiosos da matéria. Se a maximização é o leme humano, o 

que faz com que, tendo em vista os elevados custos implicados, o indivíduo 

efetive associações e crie bens serão utilizados por muitos? Questiona Frade. 

Como funciona a racionalidade quando se tem que decidir a respeito de qual 

ação deve ser implementada e o que deve ser acolhido em detrimento das demais 

opções que sempre se colocam? Como administrar o conflito? 

Olson14, referido em Frade, afirma que a cooperação entre os homens é fruto da 

simples constatação de que, se em determinado momento não cooperarem, 

certamente estarão colocando em risco os objetivos finais, que são o que tanto 

almejam. Então, resta aos homens cooperarem para a garantia de seus interesses. 

13-Frade, Laura " Racionalidade e Ação Coletiva no Parlamento", é advogada, psicóloga, mestre em ciência política pela UNB e 

prof. Universitária. Vem atuando há mais de uma década na defesa do lobby ético e na formação de recursos humanos de qualidade 

para aprimoramento da política. 

14-0Ison, Mansur, " The Logic of collective Action": Public goods and Theory of Groups, Cambridge; Harvard University Press, 

1984 
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Santos15  afirma que no âmbito da política, a associação pode ser motivada não 

pelo bem mas pelo mal. Pois, pode haver algo que venha ameaçar tanto o 

indivíduo, que o coloca em uma situação onde agir coletivamente é menos 

oneroso que suportar as conseqüências da falia da ação. Para ele, o mal público 

se caracteriza pelas situações onde não há excludência da repercussão negativa 

sobre nenhum dos indivíduos, sendo o seu consumo compulsório e inevitável. 

Reis I6 , citado por Frade, parte da concepção de Olson sobre o egoísmo humano 

e a maximização, introduzindo a real situação de escassez como elemento que 

C.` 	 informa a racionalidade dos processos decisórios e que acaba por chegar ao 

universo da política, onde a cooperação torna-se imperativa. A escassez introduz 

o conflito entre os homens e faz surgir a política, a necessidade de que, para 
C-) convier, tenham que ser produzidos acordos e negociações. Na política, o 

C.) 	 universo é o conflito de interesses, e as opções são o conflito real ou a 

cooperação. 

Pizzorno 17 , que defende a formação de sistemas de solidariedade - resultados do 

compartilhamento dos interesses individuais - assim como Tsebelis, defensor da 

racionalidade do comportamento humano, que se exprime através dos meios 

aplicados pelo homem no alcance de suas metas também são referidos por Frade 

como base de análise da racionalidade da ação coletica.. 
n 

Ela alega que homens são maximizadores. Ao lidarem com recursos escassos, 

precisam definir ações diversas, que representem os menores custos ao serem 

adotadas. Esta a importância da análise do processo decisório e o florescer de 

associações como instrumentos concretos de defesa de interesses. 

A racionalidade é utilizada pelo homem na busca de melhores meios para 

alcançar os fins. Razão pela qual procuram associar-se a outros homens, com a 
mesma finalidade. 

15-Santos, W. G., O Século de Michels" Paradoxos do Liberalismo, cap 4, Vértice„ Ed. Rev. Dos Tribunais, IUPERJ, RJ, 1988, pp. 
110-142 

16-Reis, F. W. Política e Racionalidade, Revista Brasileira de Estudos Políticos, 1984 

17-Pizzomo, "A Introduzione alto studio della Participazione Política" - Citado por Reis, Fábio W. op. Cit. 1984. 
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A política é o território onde habita o conflito. Assim, os atores tanto 

institucionais quanto os atores sociais, são fundamentais na construção das 

diretrizes da sociedade para adoção de suas posições políticas nas esferas 

decisórias públicas. 

o 
Passamos portanto a buscar visiolizar como se constituem esses atores na esfera 

social. 

7. Atuações coletivas 

> Grupos de Interesse: 

■ estágio embrionário do grupo de pressão; 

■ associação em torno de interesses comuns; 

• o que iguala os grupos é a associação. 

> Grupos de Pressão: 

• elementos básicos: interesse/associação/poder 

(assim como nos partidos políticos) 

■ vontade de influir; 

• a capacidade 	de 	influir depende 	de: 	n° 	de 
filiados/capacidade financeira/organização. 

GRUPOS DE PRESSÃO NO MUNDO 

ANTIGUIDADE 	IDADE MÉDIA 	SEC. XVIII 	SÉC. XIX 

Já registrava a ação de Corporações 	Inglaterra 	(1760/1790) surgem novos setores 
grupos 	sobre 	o profissionais 	e grupos 	de 	pressão econômicos 	e 	a 
processo 	político mercadorias 	especialmente ativos nas organização 	dos 
Mesopotâmia e Egito: 	reformas 	políticas 	do trabalhadores 	e 

política e Governo 	(Samuel Beer, 1957) 

Karl Deustsch: 	Suécia. 	 Estado. 

guerreiros e sacerdotes Inglaterra, 	suíça, Parlamento — 	fortalecimento 	do 

" • 	- - - Maltesa rag o —  
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Motivações dos Grupos: 

> Econômica; 

> Classista; 

> Ideológica; 

> Religiosa; 

> Cultural; 

> Política; 

> Profissional; 

> Ambiental; 

> Geográfica 

TIPOLOGIA DOS GRUPOS DE PRESSÃO 

OS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS NA PADRONIZAÇÃO DOS GRUPOS EM 
SEGMENTOS 

AUTORES SEGMENTOS 
Paulo Bonavies Há aqueles que buscam vantagens materiais e objetivos morais e 

Ideológicos. 
Jean Meynaud Por classificação deve refletir as estruturas sociais, econômicas e embates 

ideológicos. 
Gastão A. Toleto Quanto à natureza — permanentes/temporários 

Quanto à origem — internos e externos 
Ornstei e Elder Classificam os grupos com base na motivação política — negócios, 

trabalho, aposentadoria e funcionários públicos. 
Graham Wooton Três categorias — interesse econômico, interesse integrador e interesse 

cultural 
Meynaud Organizações profissionais e vocações ideológicas. 

Themístoles Brandão 
Cavalcanti (com base 
em Samuel Finer 

Indústria, comércio e agricultura; trabalho, cívicas, sociais, religiosas, 
recreativas 

Murilo Aragão Grupos de pressão atuantes no cenário político brasileiro a partir dos anos 
80/90: empresários; trabalhadores; profissionais; ambientalistas; religiosos; 

_poderes públicos e suas dependências. 
altese. sao Paulo, 

22 
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Grupos de pressão em ação: 

> Procedimentos internos 
Monitorização regular/eventual; 

Avaliação do timing; 

Elaboração de documentos; 

- Atuação própria/consultoria; 

Mapeamento dos atores; 

Plano mínimo de atuação. 

> Procedimentos externos 

- Remessa de correspondência/documentos; 

- Visitas/contatos; 

- Eventos; 

- Debates e audiências públicas; 

- Assessoria imprensa; 

- Propaganda; 

- Publicações; 

- Base eleitoral; 

- Coalisões 

Funções dos Grupos de Pressão 

Transmissão do questionamento político; 

fl 	 Mediação entre sociedade e governo; 

Recrutamento político; 

Participação política; 

❖  Integração social. 
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Pasquino" explica que os grupos de pressão agem deliberadamente no sentido de 

influírem no processo decisório. Sua forma de atividade é denominada lobbv. 

Consiste em uma série de respostas e de adaptações à estrutura do processo 

decisional do sistema. 

Toledo" afirma que "todos são unânimes em reconhecer que os grupos de pressão, 

como decorrência dos grupos de interesse, visam primordialmente a influir na 

decisão política, variando algumas opiniões sobre a extensão dessa influência e 

quanto à forma sob a qual ela é exercida" . 

Os grupos de pressão teriam como características a existência de uma organização 

formal; a pressão, definida como "a atividade de um conjunto de indivíduos que 

unidos por motivações comuns, buscam, através do uso de sanções ou ameaças de 

uso delas, influenciar sobre decisões que sejam tomadas pelo poder político, seja a 

fim de mudar a distribuição prevalente de bens, serviços, que sejam tomadas pelo 

poder político, seja a fim de mudar a distribuição prevalente de bens, serviços, 

honras e oportunidades, seja a fim de conservá-la frente às ameaças de intervenção 

de outros grupos ou do próprio poder político". 

Há de se saber que os partidos políticos e grupos de pressão, agem no parlamento e 

há uma racionalidade envolvida nesta ação. Os partidos políticos têm, neste local, 

sua atuação pautada por uma atividade institucional regulada, no caso brasileiro, 

pela Constituição Federal e Estatutos próprios. 

Os grupos de pressão, carecendo ainda de institucionalização, atuam através do 

lobby que, na definição de Toledo , se realiza "através da transmissão de mensagens 

do grupo aos responsáveis pelas decisões, por meio de representantes 

especializados, que podem ou não fazer uso da ameaça de sanções. 

18-Pasquino, G. "Teoria dos Grupos de Pressão". Curso de Introdução á Ciência Política, Univ. de Bolonha, pp. 17-28 — in Toledo, 
g. 1985. 
19-Toledo, G. A. Grupos de Pressão no Brasil, Curso Modelo Político Brasileiro, Vol. III, PrND, Brasília, pág. 14, 1985 
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Apesar dos partidos políticos e grupos de pressão constituírem-se através de grupos 

organizados, somente os partidos políticos são dotados de institucionalidade. 

Contudo, ambos têm como objetivo influenciar o processo decisório à distribuição 
(-) de recursos em uma sociedade, seja para mantê-la, seja para alterá-la. 

O processo político é então, num sentido, o resultado da barganha entre grupos 

diferentes. A ação dos grupos de pressão é um fenômeno comparável sob uma 

perspectiva histórica e pela interação entre forças da sociedade e poderes públicos 

na formação de políticas públicas e gestão governamental. 

Os grupos não têm vocação para o controle direto do poder, normalmente atuam 

dentro de sua própria faixa de interesses e em ambiente supra-ideológico e 

suprapartidário (embora façam associações temporárias). 

A despeito do relevante papel desses grupos na formulação de políticas públicas, 

somente em 1908 sua participação passou a ser considerada de forma clara pelo 

mundo acadêmico (The Process of Government, Arthur Bentley, 1967) 

Quando pretendemos analisar a atuação do Tribunal de Justiça junto ao Legislativo 

mineiro, precisamos incluí-lo entre os atores que exercem pressão, enquanto grupo 

organizado, junto aos parlamentares, assessores e órgãos internos desse espaço 

político. Razão pela qual buscamos agora clarear a percepção acerca das atividades 

que configuram o que é chamado de lobby profissional. 

8. Grupos de Pressão — Lobbies Profissionais 

A maior eficiência dos grupos pequenos fica evidenciada tanto pela experiência 

empírica quanto pela teoria. Por exemplo: Há uma reunião com muitas pessoas, 

e elas não conseguem tomar decisões rápidas ou cautelosas Muitas desejam o 

término da reunião, poucos estão dispostos à negociação. Mesmo que todos 

membros tenham interesse, que sejam tomadas decisões seguras, infelizmente 

isto não acontece porque o grupo não se entende. Para que se tenha uma 

negociação segura e confiável é importante que o grupo de interesse seja 

pequeno ou que possua coesão, o que sempre exige uma estrutura ampla e 

confiável, no caso dos grandes grupos. Neste contexto a maioria das 

O 	 25 



3
3

:  
)
 D

 
.

3
3

 

c 

à 
r 
c 

n 

cl 

organizações recorre com freqüência aos pequenos grupos: comitês, subcomitês. 

Pequenos grupos de liderança são criados, e, uma vez criados eles tendem a 

desempenhar um papel crucial. Uma estrutura mais enxuta acaba por determinar 

maior coesão e melhores resultados. 

John James20, realizou um trabalho empírico sobre o assunto. Ele descobriu que 

em uma ampla variedade de instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, grupos e subgrupos, "ativos" tendem a ser muito menores que 

aqueles que são "inativos". 

O número médio dos grupos ativos é de 6 membros, e tamanho médio dos 

grupos inativos é de 14 membros. O professor James, concluiu que os comitês 

devem ser pequenos quando se espera ação, e relativamente grandes quando 

buscam pontos de vistas, reações e manifestações. 

Para o Sociólogo Georg Simme121  grupos pequenos podem agir com mais 

decisão e utilizar seus recursos com mais eficiência do que os grupos grandes. 

Grupos pequenos são mais organizados e costumam reunir e empregar todas 

suas energias ao passo que nos grandes grupos essas energias permanecem com 

mais freqüência em estado potencial. 

Organizações profissionais obtêm seu apoio principalmente porque 

desempenham alguma função além do lobby. Muitos que criticam a mão-de-obra 

organizada por causa da coerção inerente aos sindicatos, são justamente aqueles 

que são membros de organizações profissionais que dependem tanto quanto dos 

sindicatos de compulsão. Muitas organizações que representam profissões 

prósperas e prestigiadas, como o Direito, Medicina, e Magistratura, também 

estenderam os braços para apanhar os frutos proibidos da afiliação compulsória. 

3
 3

 3
 3

 3
 3
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 3

 

20-James, John, "A Preliminary study of the size determinant small group interaction", America Sociological Review, XVI, Ago, 

1951, p.p. (474-477) 

21-Simmel Georg, The Sociology of George Simmel, trad. Am. Kurt H. Wolff, Gleonce, III, Free Press, 1950, p. 92 
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Francês Delancey22  escreve: "A tendência dominante", vai na direção do grêmio 

profissional. Uma característica das políticas da associação profissional, 

segundo V. O Key23  é a tendência a buscar a realidade de um sistema 

corportativo. Seus objetivos são os mesmos da Idade Média. A forma gremial da 

organização vem sendo adotada com freqüência não somente pelas profissões 

mais antigas e cultas como também por outros agentes. 

A corporação auto-regulamentadora com afiliação compulsória atingiu seu mais 

alto grau de desenvolvimento com muitas ordens de advogados estaduais. 

As associações profissionais contemporâneas são, além do mais, parecidas com 

"governos em miniatura" (GRANT — op. cit. (notal 6), pág 324, A Lógica da 

Ação Coletiva) Elas dispõem de todos os tipos de poder normalmente exercidos 

pelo governo. Os governos estaduais com freqüência dão aos grupos 

profissionais autoridade para se autogovernarem e também para disciplinarem 

quaisquer praticantes da profissão que não mantenham padrões "éticas" que a 

categoria julga de seu interesse em apropriado manter. 

Assim, ele tem proteção, orientação, uma série de benfeitorias seletivas e não 

coletivas, pesquisa técnica, serviços de consultoria, etc. Mesmo quando a 

afiliação a essas associações não é um requisito obrigatório, o profissional sabe 
que é interessante manter-se afiliado. 

As vantagens políticas dos pequenos grupos de profissionais da área pública ou 

privada, formados por grandes unidades, como Associação dos Médicos , OAB, 

Associação dos Magistrados, Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais 

de Justiça do Brasil, empresários, etc ., podem explicar parte das preocupações 

quanto aos "interesses especiais". Pode haver sentido no fato de que o restrito 
"interesse especial" do pequeno grupo tende a triunfar sobre os (com freqüência 

não-organizados e inativos) interesses do "povo". 

22-Delancey, Francis Priscilla, "The Licensing of Profissions West, Virgínia, Chicago, Foundation, Press, 1938, pág. 140 
23- (op. cit. nota 5) pág. 136, A Lógica da Ação Coletiva, OLSON Mansur, SP, Ed. UN, 1999 
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Algumas vezes o contraste delineado entre os "interesses especiais" e o 'povo" 

não é nada mais do que um recurso retórico conveniente aos políticos e 

jornalistas. Diante de algumas observações experientes podem estar captando o 

fato de que o interesse organizado e ativo de pequenos grupos tende a triunfar 

sobre os interesses não-organizados e desprotegidos de grandes grupos. Essa é a 

distinção entre grupos privilegiados e intermediários dos grupos enormes e 

desoganizados. 

A política de Pressão , Conclui Schattschneider, "é essencialmente a política dos 

grupos pequenos"  24  

A ação dos pequenos grupos não institucionalizados é conhecida como Lobby. 

O Lobby ético pode ser considerado como o terapeuta dos males contraditórios 

da redação das leis e como higiene para resguardá-las dos futuros ataques ou da 

eventual nocividade de seus textos e a imposição da prática ostensiva dos 

políticos perante o Poder Legislativo. 

Ao analisarmos a atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscaremos 

observar se é possível a esses pequenos grupos agirem em defesa de seu 

interesse e, ainda assim, criarem consensos que representem um jogo de soma 
não zero, onde todos ganhem. 

Ricardo Rodrigues25, analisando o P1 6132/90, de autoria do Sen. Marco Maciel 

e voltado a regulamentar a atividade do lobby no Brasil comenta que o 

reconhecimento do papel fundamental desempenhado pelos grupos de interesse 

ou pressão na formulação de políticas públicas numa democracia 

contemporânea, deve buscar dotar o Poder Legislativo de instrumentos para 
tornar as atividades desses grupos mais transparentes e coibir possíveis abusos, 

buscando finalmente, demarcar a tênue linha que separa o lobby do tráfico de 
influências. 

24-E. E. Schattschneider, Politics, Pressures, and the tariff, New York, Prentice - Hall, pág. 32,1935 

25-Rodrigues Ricardo, A Regulamentação do Lobby no Brasil: leitura critica de um projeto de lei, RAP, R3, pp. 55-63, 1996 
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O registro de pessoas fisicas e jurídicas, como proposto pelo autor do projeto, 

Marco Maciel, sendo da concessão de credenciais, certamente constitui um 

instrumento eficaz para disciplinar o afluxo de grupos das mais diversas 

tendências políticas às Casas do Congresso com o intuito de influir nas 

deliberações dos parlamentares. A limitação do acesso permite um maior 

controle dessa afluência, sem restringir uma ação que beneficia o processo 

legislativo, transferindo para o Parlamento subsídios e informações diretamente 

de suas fontes, as categorias representativas. 

Também a declaração de gastos, à semelhança da lei americana, visa refrear uma 

possível vantagem comparativa de grupos com maior poder aquisitivo e dar mais 

transparência a uma atividade que, sem tal dispositivo, poderia derivar para a 

influência furtiva e oficiosa, e até mesmo o tráfico de influência propriamente 

dito. 

É importante prever a atuação de pessoas fisicas ou jurídicas contratadas por 

terceiros para representar seus interesses no congresso. Sempre houve no 

Congresso pessoas e grupos com maior acesso do que outras. Ex-parlamentares, 

ex-assessores ou antigos integrantes do Poder Executivo, circulam livremente no 

meio político em Brasília. Não seria difícil concluir que tais indivíduos poderiam 

negociar com sucesso e até mesmo influenciar nos resultados dos processos 

decisórios. 
O 

Entretanto, afirma Ricardo, é preciso estar atento às peculiaridades da cultura da 

política brasileira. No Brasil, o lobby do Legislativo não é uma prerrogativa de 

grupos de interesse do setor privado. Diga-se de passagem que vários grupos do 

setor público também engajam o lobby do Parlamento. Podemos citar os grupos 

de Juízes e membros do Ministério Público — como o caso que nos propomos 

analisar - que visitaram por diversas vezes o Congresso, durante a Revisão 

Constitucional, com o objetivo de incluir na Pauta de trabalhos revisionais 

matérias do interesse de suas respectivas categorias. Em outras reivindicações, 

esses grupos buscavam até a garantia da independência do Poder Judiciário em 

face da ameaça de se adicionar à Constituição um instrumento de controle 
externo. 
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O Executivo, também não deixa de fazer seu lobby no congresso, mantém 

assessores parlamentares em contato direto com os membros do Legislativo, 

num trabalho contínuo de influências às deliberações e decisões legislativas. Não 

podendo deixar de citarmos as várias estatais que exercem forte lobby, direto e 

indireto, contactando parlamentares e influenciando a opinião pública através de 

anúncios nos jornais e televisão pagos, muitas vezes, com dinheiro público. 

Outros poderes da República também constituem alvos de lobistas. Temos 

como exemplo recente o caso de PC Farias e sua rede de tráfico de influência 

dentro do Poder Executivo durante a administração Fernando Collor. Wainer 

(1987) descreve os meandros da corrupção e do tráfico de influência nos barões 

de café, passando por industrias, aos empreiteiros do período JK, o jogo de 

interesses entre a iniciativa privada e o governo sempre foi mediando por 

pessoas que embolsavam comissões por seu trabalho de facilitar o acesso ao 

centro de decisões públicas no Poder Executivo. Essa mediação poderia muito 

bem ser definida como uma forma primitiva e perniciosa de lobby. 

Dada a impossibilidade de o Poder Legislativo interferir nos assuntos inerentes 

aos demais poderes, até mesmo por se tratar de flagrante transgressão do 

princípio da separação dos poderes, compreende-se as razões para que uma 

legislação de regulamentação do lobby no Brasil seja proposta dentro do 

contexto exclusivo do Parlamento. 

O lobby, tanto nos EUA como no Brasil, é praticado pelos mais diversos grupos 

de interesse e de pressão da sociedade, desde sindicatos até organizações 

governamentais e não-governamentais. 

Sanções rígidas devem ser impostas e não simples advertência passando até, no 

caso de reincidência, a cassação do registro, de forma a garantir que a 

participação se dê com seriedade e de forma contributiva, defende Ricardo. 

C) 
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É preciso reconhecer o trabalho de esta ais  e organismos públicos no sentido de 

influenciar os rumos do processo legislativo, incluindo dispositivo para tornar 
(") transparentes as despesas dessas empresas na atividade do lobby. 

Esse autor sustenta que o lobby ético no Brasil, poderia representar uma grande 

contribuição ao processo legislativo, e a regulamentação da atividade nada mais 

deve fazer senão preservar essa condição. Para avaliarmos a forma de atuação 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais junto ao Legislativo local é que 

passaremos agora à análise empírica desse trabalho. 

n n 

n 

n 
n 
n 
n 
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H - ATUAÇÃO POLÍTICA DO JUDICIÁRIO NO LEGISLATIVO ESTADUAL 
MINEIRO 

C\ 	
1. Poder Legislativo: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 26  

r 	Iniciamos a análise empírica do trabalho colhendo dados a respeito da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, de forma a demonstrar que sua estrutura e 

dinâmica de funcionamento abre portas para a participação legítima de grupos sociais, 

dentre eles o próprio Poder Judiciário. 

A instalação do Poder Legislativo em Minas ocorreu a 31 de janeiro de 1835, com o 

Conselho-Geral da Província. Após a Proclamação da República, em 1891, o Congresso 

Mineiro foi estruturado, com duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado do Estado 

de Minas Gerais. O prédio abrigou a Câmara dos Deputados no período da República 

Velha e posteriormente foi sede da Assembléia Legislativa até que um incêndio o 

destruiu, em 1959. 

Em 1930, o decreto que instituiu o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil 

dissolveu o Congresso Nacional, os parlamentos estaduais e municipais. A 

reorganização constitucional do País veio com a Constituição de 1934 e, em 18 de 

agosto de 1935, foi instalada a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

n 
O golpe de 10 de novembro de 1937 e o período do Estado Novo, provocaram a 

suspensão das atividades da Assembléia de Minas e das demais casas legislativas do 

País, durante 10 anos. Convocadas novas eleições, em 1946, a Assembléia mineira volta 

n 
	a se reunir em 1947, desta vez com caráter constituinte. 

A nova Constituição do Estado é promulgada a 14 de julho do mesmo ano e, no dia 28 

de julho, é instalada a terceira Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

O prédio da Rua Tamoios, no centro de Belo Horizonte, foi a sede da Assembléia 

Legislativa de 1947 a 1954. Em virtude do incêndio ocorrido no prédio da Praça Afonso 

Arinos, a Assembléia retornou para a Rua Tamoios, em 1959. Posteriormente, esse 

26-Home Page, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, http://www.almg.gov.br/mise/historia.asp  
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prédio foi sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

De 1947 até hoje, a Assembléia mineira vem funcionando ininterruptamente. Ao 
c> 

contrário dos períodos de concentração autoritária de poderes nas mãos do Executivo, 

C) 	hoje os deputados empenham-se na discussão e elaboração de leis, no debate de 

assuntos de interesse direto da população e na abertura da Assembléia para a sociedade 

mineira. 

Do prédio da Rua Tamoios, a Assembléia Legislativa foi transferida para a sua atual 

sede, o Palácio da Inconfidência, inaugurado em 1° de maio de 1972. Em 1990, 

inaugurou-se o Edificio Tiradentes, anexo da Assembléia, com 23 andares, onde estão 

instalados setores administrativos do Legislativo, além de gabinetes parlamentares. 

n 
No final da década de 1970, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais enfrentava sérias 

dificuldades: internamente, ela era objeto de uma avaliação muito negativa por parte de 

seus funcionários,: externamente, possuía uma imagem bastante desgastada, devida, em 

grande parte, às distorções decorrentes do período militar, que provocaram um 
n 

crescimento desmesurado da administração e distanciaram o Poder Legislativo da 
sociedade. 

Após a identificação de tais problemas, um grupo pequeno, da administração e das 

mesas diretoras da Casa tomou a iniciativa de propor algumas diretrizes que 

constituíram o embrião de todo o processo de inovação institucional em curso na 
ALEMG. 

Nos anos 1979/80, esse grupo organizou o Conselho de Informação e Pesquisa (Cinpe) 

cujo objetivo era criar um espaço alternativo na instituição relacionado às atividades de 

informação e documentação, até então relegadas a segundo plano e carentes de apoio 
político. 

C.) 

A questão da informação era percebida como de crucial importância na relação entre os 

poderes Legislativo e Executivo. O Legislativo era avaliado pelos seus próprios 

te) 	membros como um poder meramente "carimbativo" e para alterar essas realidade o 
C\ 	Legislativo tinha que criar uma infra-estrutura de informação que lhe permitisse 
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relacionar-se com o Executivo sem depender da informação que vinha do Executivo. É 

um poder fiscalizador que fiscaliza o outro de acordo com a informação que o outro dá. 

Então, não há fiscalização. Resumindo, essa era a principal motivação para as 

mudanças. 

Tal grupo iniciou a informatização da Casa, fundamental para propiciar uma infra-

estrutura de informação para os legisladores. Foi criado no Cinpe um corpo funcional 

multidisciplinar recrutado através de concurso público realizado em 1982. 
\ 

As dificuldades enfrentadas pelo CINPE27  persisitiram ata 1985 e foram responsáveis 

pelo esvaziamento do projeto. Vários de seus técnicos de pesquisa foram deslocados 

para outras áreas de atuação da Assembléia. 
n 
n 

O quadro manteve-se inalterado até 1986, quando foram realizadas as primeiras eleições 

para o Legislativo após o fim do ciclo autoritário-militar. Como assinalado 
C.) 

	

	anteriormente seus resultados foram percebidos, no âmbito da ALEMG, como uma 

sinalização da necessidade de mudança institucional n 
n 

Nas eleições que se seguiram às "Diretas já", a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

foi sacudida por uma renovação parlamentar que chegou ao índice de 70%, sinalizando 

o forte desejo de mudanças por parte do eleitorado. 
n 

A ALEMG soube ver, com clareza, a necessidade de reverter duas situações: 

a) sua ausência como referencial político para a sociedade em processo de 
redemocratização; 

b) opequeno espaço ocupado em relação aos demais poderes e a definição dos rumos 
do desenvolvimento. 

A relevância conferida por vários atores à redemocratização do país como um dos 
C‘) 	fatores que impulsionaram a mudança institucional da ALEMG, ela não pode ser 

considerada como a variável principal, pois se fosse condição necessária e suficiente 

27-0 Cinpe foi institucionalizado em 1981, através de deliberação da Mesa da Assembléia (RAL-2625 de 19.10.1981, pub. No 

MGLE 30.10.1981. Cria o conselho de Informação e Pesquisa – Cinpe. 
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para a promoção dessas inovações processos similares deveriam ter ocorrido nas demais 

assembléias legislativas do país e no próprio Congresso Nacional. Assim, toma-se 
C) pertinente que fatores específicos presentes no Legislativo mineiro se somaram às 

condições contextuais, para que fossem produzidas as mudanças institucionais em 

exame. 

A Assembléia 	Legislativa de Minas 	Gerais criou em 1989 um Comitê 
C) Deliberativo de Comunicação Institucional, que constitui, desde então, a principal usina 

de idéias e o fórum privilegiado dos debates relacionados às novas formas de 

interlocução com a sociedade civil e que indicou, também, a necessidade de 

reestruturação interna da Casa. 

A inovação institucional da ALEMG pode ser explicada na constituição desse comitê, 

composto por atores estrategicamente orientados e portadores de concepções 

institucionais e interesses compartilhados. Esse comitê adotou a estratégia para 

aumentar a credibilidade da Assembléia Legislativa Mineira, onde repousava a 

necessidade de ampliar seus graus de accountability e de responsiveness junto à 
C.)  

sociedade. Comitê esse que se identificava, como um dos principais problemas a ser C") 
enfrentado a excessiva dependência do Poder Legislativo perante o Executivo. 

A ALEMG28  contratou Consultores externos especializados que realizaram diagnósticos 

e avaliações junto aos públicos interno e externo da Casa, e coordenaram o processo de 

reforma e de modernização administrativa. A consultoria realizou pesquisas junto aos 

públicos interno e externo e apresentou um resultado desalentador. 
o 

A ALEMG era portadora de uma imagem negativa, com baixos índices de credibilidade 

junto à sociedade e aos seus próprios funcionários. Então determinou a 

institucionalização do concurso público como forma exclusiva de recrutamento do 

quadro permanente da Assembléia, desenvolveu uma política continuada de treinamento 

do corpo técnico, estabeleceu formas de aferição do desempenho e a instituição de um 
o 	plano de carreira para os servidores. 
o 
o 
o 

28-ALEMG. O desenvolvimento institucional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Programas e projetos. Out. 
1994. 
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O desenvolvimento da estratégia de mudança foi dividida em duas linhas: uma 

orientada para a profissionalização e o aperfeiçoamento do quadro permanente da Casa, 

outra para a alteração do perfil da instituição. 

O 
(-) 	Nos gabinetes dos parlamentares foi mantido o recrutamento livre da assessoria direta 

dos deputados. Porém esta assessoria só poderia permanecer na Casa durante a vigência 
r■ 	do mandato do deputado, não podendo, em nehuma hipótese, ser efetivada como parte 

permanente da ALEMG. 

C\ 	Uma vez institucionalizado, o comitê passou a propor as diretrizes do processo de 

inovação e da reestruturação interna da Casa, coordenando a criação e a implementação 

das novas formas de interlocução com a sociedade civil, o que facultou a sintonia entre 
(-) as duas dimensões do processo de mudança institucional 29 . 

O perfil da organização legislativa que emerge na ALEMG como decorrência da 

estratégia implementada de forma sistemática, a partir da segunda metade da década de 

1980-, é claramente distinto daquele que vigia anteriormente. 

o 
Com as mudanças do Legislativo, a informação era percebida e questionada como de 

crucial relavância na relação entre o Legislativo e os outros poderes. Os membros do 

legislativo o avaliavam como um poder meramente "carimbativo". 
o 

Com o intuito de mudar essa realidade, o legislativo tinha que criar uma infra-estrutura 

de informação que permitisse um relacionamento com o executivo sem depender das 
informações que vinham do mesmo. 

A casa foi então informatizada pelo CINPE. Foi criado um corpo funcional 

multidisciplinar recrutado através de concurso público realizado em 1982. 
fi 

Muitas dificuldades foram encontradas pelo CINPE e persistiram até 1985, razões pelas 

quais houve o esfriamento do projeto. Vários servidores foram deslocados para outras 

29-Resolução ALEMG 5.086, publicada no Minas Gerais de 01.09.1990; dispõe sobre o quadro de pessoal da Secretaria da 

Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
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áreas. A partir das primeiras eleições para o legislativo, após o fim do ciclo autoritário 

militar, foram aparecendo a necessidade da mudança institucional. 

(-) Com as Diretas já, a ALEMG teve uma renovação de 70%, surgindo então a 

necessidade de reverter duas situações: a) sua ausência como referencial político para a 

sociedade em processo de redemocratização, b) a mudança do pequeno espaço da 

ALEMG, pois o mesmo era bem menor que dos outros poderes e a definição dos rumos 

do desenvolvimento. 

Em 1990, o Departamento de Comunicação Social foi totalmente reestruturado, com 

vistas a assegurar fluxos adequados de informação aos públicos internos e externos, e 

também a divulgação pertinente dos trabalhos dos parlamentares. 

Foi criado um instrumento "a informação prévia", que tinha como objetivo subsidiar o 

processo legislativo, mediante uma análise técnica dos projetos em tramitação na casa. 

A organização legislativa foi direcionada para criação de órgãos e gerências estratégicas 

tais como: 

A criação da Escola do Legislativo, com objetivos de ministrar cursos, 

seminários e debates, para a educação continuada e crescente aperfeiçoamento do corpo 

técnico da Assembl éia Legislativa Mineira. 

• A Estruturação da Gerência de Projetos Institucionais GPI, responsável 

pela interlocução com a sociedade (audiências públicas regionais e municipais, 

seminários legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates e teleconferências. 

• A organização do Centro de Atendimento do cidadão, CAC à disposição 

dos cidadãos para informações sobre, agenda das comissões, matérias em tramitação na 

Casa, dados sobre os parlamentares, o texto integral das matérias, etc. 

Essas mudanças no Legislativo abriram oportunidades de especialização das atividades 

parlamentares e da produção de políticas mais consistentes juntamente com os objetivos 

coletivos. 

A principal alteração referente ao conjunto de jogadores é justamente a realização dos 

eventos institucionais de interlocução com sociedade civil. A institucionalização desses 
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eventos se deu em 1997. Tendo como Norma o Título VIII "Da Participação da 

Sociedade Civil, que são: 

n • Iniciativa Popular; 

• Representação Popular; 

• Audiência Pública; 

• Eventos Institucionais. 

A introdução do Colégio de Líderes, dos Blocos Parlamentares e mudanças na 

composição da Mesa da Assembléia também, altera as lideranças da ALEMG As 

alterações efetuadas no Regimento Interno redistribuiu o Poder no interior da Casa, 

além de ter um peso significativo à incorporação institucional dos cidadãos na arena 

parlamentar dando-lhes o direito de iniciar legislação (iniciativa popular e eventos 

constitucionais, sem influenciar a agenda do Legislativo; a participação dos debates nas 

Comissões, no Plenário e/ou Audiências Públicas (relativa aos seus interesses). ; a 

monitoração dos agentes na arena parlamentar (com petições, representações populares 

e eventos consititucionais3° . 
n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 
n 
n 

n 
30-Para saber maiores detalhes das mudanças da ALEMG, ler O Poder Legislativo nos Estados — Organizado por Fabiano Santos — 
Editora (A experiência da ALEMG Fátima Anastasia) FGV-2001 
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ESTRUTURA ORGÂNICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RESOLUÇÃO N°5198.2001 

a  

PLEN APTO 

1 
MESA 

r- ECRETARIA-GER AL 
DA MESA - SGM 

DIREI ORIA-GERAL - DGE 

• Assessoria da otaloila 
• Assessoria da Minoria 
• Assessoria Insfitucional 
• Gerência de Coirespondêncla Oficiai 

DIRETORIA-GERAL 
ADJUN TA - DGA 

 

DIRETORIA LEGISLATIVA DLE 

  

- Gerência-Gerai de Apoio aa Plenário - GPL 
- Gerência -Geral de Taquigrafia e Publicação - GlP 
- Gerência -Geral de Consultoria Temallca - GC T 
- Gerência-Geral de Apoio ás Comissões - GC O 

GerCncia Geral de Projetos Dl sensorial ais CPI 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - DC1 

- Gerência-Gerai de Rádio e Televisa.) - GTV 
- Gerência-Geral de Driprensa e Divulgação - GID 
- Gerência-Geral de Documenlasão e Erformasão - GDI 
- Escola do Legislativo - ELE 
- coordenasao de ce lllll muar e Relias Oes FISMicas - C CRP 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 	 
E FINANÇAS - DPF 

- Gerência-Gerai de Finanças e Contabilidade - GFC 
- Gerência-Gerai de Sistemas de Infirmasfies - GSI 
- Coordenas» de Planejamento - CP 

DIRETORIA DE ADNIINISTRAÇÃO 
E RECURSOS MUNIANOS DRH 

• Assessoria de Gesta° de Recursos HIIIIMPOS 
- Gere-nela-Geral de Administras.» de Material ePatrimónio - GMP 
- Gerência -coral de AdminIstrasZo da Pessoal -CPE 
- Gerência-Geral de Manutenção e Servises - GNIS 
- Cot» (senasao deSaúde e Ass Marcia - CSA 

PROCURADORIA-GERAL - P GA 

- Procuradoria-Geral Adjunta - PGD 

SUb3rJillai„CO IttlirátliQtniVET. 
Suburdinatlio 

Fonte: ALEMG Inlernet-intranet - outubro de 2003/- Estrutura Orgânica 

COORDENAÇÃO 
DE ORIENTAÇÃO 

E SEGURANÇA 
- COS - L 
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C") 	2. Processo Legislativo — oportunidade legítima de atuação institucional 
n 

Proposição é toda a matéria sujeita à apreciação da Assembléia Legislativa.São 

nproposições que integram o processo legislativo: proposta de emenda à Constituição; 

projetos de lei complementar, de lei ordinária e de resolução; veto à proposição de lei; e, 

ainda, por extensão do conceito de proposição, a emenda, o requerimento, o recurso, o 

parecer e instrumento assemelhado, a representação popular contra ato ou omissão de 

autoridade ou entidades públicas, a mensagem e instrumento assemelhado. A 

apresentação de projeto de lei ordinária cabe a Deputado, a Comissão ou Mesa da 

Assembléia, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas. 

A Constituição do Estado abre a possibilidade da apresentação de projetos de iniciativa 

popular, que percorrerão o mesmo trâmite de um projeto de iniciativa parlamentar. 

n 
Projeto de Iniciativa Popular: 

Deve ser subscrito por, no mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista 

organizada por entidade associativa legalmente constituída que se 

responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Das assinaturas, no máximo 

vinte e cinco por cento poderão ser de eleitores alistados na Capital do Estado. 

Apresentação do Projeto de Lei 

Durante as reuniões públicas ordinária ou de debates, o Deputado apresenta à 

Mesa, em Plenário, um projeto de lei redigido segundo a técnica legislativa. 

O projeto de lei é recebido pelo Presidente, numerado, enviado à publicação, 
(-) distribuído aos líderes para conhecimento e despachado às comissões 

competentes para ser objeto de parecer ou deliberação. 

n 
Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, as 

proposições são distribuídas a, no máximo, três comissões para exame quanto ao 

mérito. As comissões se pronunciam uma após a outra. 

n 
n 
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Elaboração de Parecer das Comissões 
O Presidente da Comissão designa um relator, que elabora um parecer a ser 

discutido e votado. O projeto tem um só relator por comissão, podendo ser 

designados relatores parciais, em razão da complexidade da matéria. 

Para elaborar o parecer, o relator conta com assessoramento específico e 

consultoria técnico-legislativa. O prazo para a comissão emitir parecer sobre um 

projeto é de 20 dias. 
A primeira comissão a se pronunciar é sempre a Comissão de Constituição e 

Justiça, que emite um parecer sobre a constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade do projeto. Caso o parecer seja pela inconstitucionalidade, o 

plenário se pronunciará sobre o mesmo. Se aprová-lo, o projeto será arquivado. 

Se rejeitá-lo, o projeto é enviado à comissão seguinte, prosseguindo sua 

tramitação. Concluído o parecer, o relator o apresenta à comissão, para ser 

(") discutido. Neste momento, os Deputados membros da comissão podem propor 

substitutivos, emendas ou subemendas. Podem, ainda, convocar entidades 

interessadas na matéria ou técnicos de notória competência para participarem e 

subsidiarem seus trabalhos. 

Votação do Parecer nas Comissões 
("") 

n 	 Encerrada a discussão, a comissão vota o parecer do relator. 

Há três hipóteses possíveis: 

• Aprovado sem alterações, o parecer é enviado à Mesa da Assembléia parA 

subsidiar a discussão e votação em Plenário do Projeto de Lei a que diz 
(1-  respeito. n 

• Aprovado com alterações com as quais concorde o relator, este tem prazo 

(-) 	 até a reunião seguinte para fazer nova redação do parecer. 

• Rejeitado o parecer, o Presidente da comissão designa novo relator. 
("1 

Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber, quanto ao mérito, parecer 

(-) 	 contrário de todas comissões a que foi distribuído, regra que não se aplica aos 

projetos distribuídos a apenas uma comissão de mérito. 
n 
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n 
Aprovado o parecer, o projeto é enviado à comissão seguinte. Esgotado o prazo 

da comissão sem aprovação de parecer, poderá ser requerido o encaminhamento 
r- do projeto à comissão seguinte. 

O parecer aprovado é publicado. 

Votação em 1." Turno em Plenário 
Depois que todas as comissões a que foi distribuído o projeto se pronunciarem, é 

r- este incluído na ordem do dia. 

Se as comissões perderem o prazo e o projeto, a requerimento, for incluído na 

ordem do dia sem parecer, o Presidente designará um relator para emitir em 

Plenário parecer sobre o Projeto. O relator terá até 24 horas para se pronunciar. 

Durante a discussão em Plenário, o projeto pode receber emendas de Deputados. 
n 

As emendas são publicadas e encaminhadas, com o projeto, à comissão de 

mérito, para receberem parecer. Fica adiada a votação do projeto. 

O parecer sobre as emendas apresentadas é discutido e votado na comissão. O 

prazo para a comissão emitir parecer sobre emendas é de 10 dias. 

Encaminhado à Mesa, o parecer sobre as emendas é publicado, e o projeto 

incluído na ordem do dia para votação. 

n 
Votação em 1 °  Turno 

Após a aprovação por maioria simples em primeiro turno, o projeto é novamente 

despachado a uma comissão de mérito para receber parecer de segundo turno. Se 

houver emendas aprovadas, o parecer conterá a redação do vencido. O projeto 

rejeitado é arquivado. 

Trâmite em Segundo Turno 

Em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos e formalidades do primeiro 

turno. Durante a discussão podem ser apresentadas emendas, não se admitindo, 

porém, emenda que contenha matéria prejudicada ou rejeitada. 

As emendas de segundo turno podem ser votadas de imediato, isto é, 

independentemente de parecer. 
r5 

Em segundo turno, emenda contendo matéria nova só será admitida por acordo 

de lideranças e desde que pertinente ao projeto. 

n 
42 

n 



n 
n 

r 
Em plenário, os partidos e blocos políticos adotam estratégias para conduzir a 

discussão e a votação. 
Encerrada a discussão, o projeto (e emendas, se houver) é submetido a votação 

n 
em segundo turno. 

C\ 
Parecer de Redação Final 

Se rejeitado, o projeto é arquivado e só pode ser novamente apresentado na 

mesma sessão legislativa a requerimento da maioria dos Deputados. Se 

aprovado, é remetido à Comissão de Redação, que dará forma à matéria 

aprovada, segundo a técnica legislativa, para serem corrigidos eventuais vícios 

de linguagem, defeito ou erro material. O parecer de redação final é discutido e 
n votado em plenário. 

n 
Sanção e Veto 

Depois de aprovado o parecer de redação final, o projeto recebe nova numeração 

e é enviado, sob a forma de proposição de lei, à sanção do Governador, que tem 

duas opções: 

- Sancionar a proposição, que, uma vez publicada, será lei. 

- Vetar a proposição, total ou parcialmente. O Governador só pode vetar 

dispositivos completos. 

Em caso de veto, o Governador envia mensagem à Assembléia apresentando 
C\ 

suas razões. Depois de lida a mensagem no pequeno expediente e publicada, o 

veto é distribuído a comissão especial designada pelo Presidente da Assembléia, 

para receber parecer. 
n 
n 

Votação do veto e promulgação 
A Assembléia tem 30 dias, contados da publicação da mensagem, para decidir 

sobre o veto, em escrutínio secreto. Sua rejeição só ocorre pelo voto contrário da 

maioria absoluta (39 votos NÃO). Caso não seja apreciado no prazo previsto, o 

veto é incluído na ordem do dia da reunião seguinte, sobrestando-se a 

deliberação quanto às demais proposições, até sua votação final, ressalvado o 

projeto de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de urgência e 

cujo prazo de apreciação pela Assembléia já esteja esgotado. 
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n 
Se o veto for rejeitado, é a proposição de lei (ou a parte vetada) enviada ao 

Governador, para promulgação. Se, em quarenta e oito horas, não for 

promulgada, o Presidente da Assembléia a promulgará, e, se este não o fizer em 

igual prazo, caberá ao 1.° Vice-Presidente fazê-lo. 

Mantido o veto, a Assembléia encaminha oficio ao Governador, comunicando-

(l 	 lhe a decisão do Legislativo. 

Cada uma das etapas relatadas, que compõem o processo de elaboração legal, se 

transforma em instância legítima de atuação e, em uma democracia, exige que as forças 

sociais estejam representadas, apoiando a construção de decisões mais qualificadas. É 

C\ 

	

	sob esta ótica de atuação que passaremos a relatar o histórico de formação do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais até chegar ao delineamento de sua forma de atuação no 
n 

Legislativo mineiro. 

3. Poder Judiciário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 3I  
n 
rl 	Em 1714, foram criadas as primeiras Comarcas de Minas Gerais: Comarca de n 
n 	Vila Rica (Ouro Preto), Comarca do Rio das Velhas (Sabará), Comarca do Rio 

das Mortes (São João Del Rei). n 
Em 1737, a Capitania de Minas contava com as três primeira e mais a Comarca 

do Serro do Frio, as quatro na dependência da Relação da Bahia, até o ano de 

1757, quando passaram à jurisdição da Relação do Rio de Janeiro. O Rio tinha, 

àquela época, sessenta mil habitantes e Minas já passava das trezentas mil almas. 

Em 1808, o Príncipe Regente D. João VI, mais tarde D. João VI, elevou a 

Relação do Rio de Janeiro à categoria de Casa de Suplicação do Brasil, como 

última instância de todas as demandas propostas em território brasileiro. 

n 
A Constituição de 1824 criou o Supremo Tribunal de Justiça na Capital do novo 

Império, voltando a funcionar a Relação do Rio de Janeiro. 

31-Fium, M. A. R. "Seleção 125 anos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais" - Edição Comemorativa elaborada pela 
Biblioteca Des. Amílcar de Castro — TJMG 1874— 1999, pág. 19 

n 
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n 
Minas continuava sem a sua Corte de Segunda Instância, o que trazia enormes 

prejuízos e demoras às partes litigantes. Em 1872, a Província de Minas contava 

mais de dois milhões de habitantes, tinha oitenta e três municípios e era dividida 
fl 

judiciariamente em quarenta e sete comarcas. Aproximava-se, afmal, a hora do 
Cs 

nascimento da instituição pela qual os mineiros há tantos anos ansiavam: o 

Tribunal da Relação de Minas Gerais, a Segunda Instância para sua ordem 

judiciária. 

No dia 6 de agosto de 1873, com a publicação do Decreto Imperial n° 2.342, de 

Dr. Pedro II, foi criada a Relação de Minas, com sede em Ouro Preto. 

C) 
No dia 3 de fevereiro de 1874, realizava-se a sessão solene de instalação em um 

belo solar da Rua Direita, que fora construído por Álvares Maciel, como presente 

à sua filha, que se casara com o Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de 

Andrada, inconfidente, morto no exílio em angola. O historiador mineiro 

Augusto de Lima Júnior registra assim o acontecimento: "fora ali (no mesmo 

(""\ solar), na última reunião que precedeu às prisões (dos inconfidentes) que 

Tiradentes apresentou, sendo aprovado, o projeto da bandeira da nova República: 

o triângulo vermelho com a legenda libertas quae ser tamen". Singular 

coincidência — tantos anos depois — a justiça, não a justiça das Alçadas Régias, 

mas a justiça de uma ordem jurídica, ali se instalava para repeli o direito da força, 

castigar o crime e assegurar a liberdade e a dignidade dos cidadãos. 

Compunham aquela primeira Corte os seguintes Desembargadores, nomeados 

por Decreto Imperial de 6 de setembro de 1873. 
➢  Luiz Gonzaga de Britto Guerra (Presidente) 

Quintiliano José da Silva n 
➢ Joaquim Pedro Villaça 

➢ Joaquim Caetano da Silva Guimarães 
• Viriato Bandeira Duarte e 

➢  Luiz Francisco da Câmara Leal (procurador da Coroa) 

o 
o 

o 
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n 

No dia 10 de fevereiro, em sua segunda sessão ordinária, a Relação de Minas 

julgou o seu primeiro hábeas corpus, impetrado pelo ilustre advogado, Camilo 

Luiz Maria de Britto, em favor de um preso da cadeia de Santa Rita do Turvo 

(hoje Viçosa). 

n 
Numa fria manhã do mês de julho de 1897, um trem especial varava o nevoeiro 

da garganta do Tripuí, deixando Ouro Preto com destina à nova capital do 

Estado, ainda em construção. Nele vinham os Desembargadores da Relação de 

Minas acompanhados de suas famílias. Em Belo Horizonte, eles se instalaram em 

casas distribuídas pelo Bairro dos Funcionários, nas imediações da Igreja de 

Nossa Senhora da Boa Viagem. 

No dia 5 de agosto de 1897, portanto quatro meses antes da inauguração da 

Capital, o Tribunal reunia-se em Belo Horizonte, no segundo andar da Secretaria 

do Interior, no local onde hoje está o Instituto de Educação. É interessante 

destacar o fato de o Tribunal instalar-se aqui, juntamente com a la instância, 

antes da própria inauguração da nova Capital. Significou, sem dúvida, que a 

justiça mineira preocupou-se em estar a postos para atender àqueles que 

necessitasse da solução de um conflito. 

n 
Em 1910, quando era Presidente do Estado Wenceslau Braz, foi edificado o 

(") Palácio da Justiça (Av. Afonso Pena, 1420). Projetado pelo Engenheiro José 

Dantas, o belo prédio foi construído pelo Coronel Júlio Pinto e inaugurado em 

1911, já no Governo de Bueno Bradão. Trata-se de um dos edificios públicos 

mais bonitos de Belo Horizonte. Escadarias e grades de feno fundido importadas 

da Europa, pisos de mármore de Carrara ou de mosaico, lustres de cristal da 

Bohemia, móveis de jacarandá e couro, magníficas telas e esculturas, o Palácio 

da Justiça é um exemplo típico da arquitetura neoclássica, característica do início 

O do século XX. Por sua riqueza arquitetônica e por sua importância histórica, o 

Palácio da Justiça foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico, no Governo de Aureliano Chaves, a pedido do Desembargador Edísio 

Fernandes, então Presidente do Tribunal (Decreto n° 18.641, de 10 de agosto de 

1977). 
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Em 1924 foi comemorado o Cinqüentenário. Algumas mudanças foram 

implantadas no ano de 1934. O Tribunal da Relação passou a chamar-se Corte de 

Apelação (Constituição Federal de 16 de julho de 1934, art. 104); em 1937, 

Tribunal de Apelação (Constituição Federal de 10 de novembro de 1937, art. 103) 

e, em 1946, recebeu a denominação atual de Tribunal de Justiça (Constituição 

Federal de 18 de setembro de 1946, art. 124, Constituição Federal de 24 de janeiro 

de 1967, art. 144, e Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, art. 125, § 1 0). 

Em 1958, por causa de reformas que se faziam necessárias o prédio, o Tribunal 

transferiu-se provisoriamente para o 9° andar do Banco de Crédito Real (rua 

Espírito Santo, 485). Ali, ele ficou durante seis anos, até o final de 1963. 

No dia 16 de janeiro de 1964, o Tribunal, sob a presidência do Desembargador 

José Alcides Pereira, voltou à sua velha sede, inteiramente restaurada pelo 

Cl 

	

	 arquiteto do Estado Luciano Amedée Peret, com a ajuda preciosa do 

Desembargador Antônio Pedro Braga. À sessão solene de reinauguração 

compareceram, entre outras autoridades, o Governador Magalhães Pinto e o 

Senador Milton, cujo pai, o saudoso Desembargador Rodrigues Campos, foi 

homenageado na ocasião, com seu nome dado ao Palácio restaurado. 

De 24 a 28 de maio de 1974, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemorou 

o Centenário de sua Instalação em Ouro Preto, ocorrido oficialmente no dia 3 de 

fevereiro daquele ano. 

Naquela época, o Tribunal funcionava com três Câmaras Cíveis e duas 

Criminais. Nas licenças dos Desembargadores, eram convocados os Juízes 
("") 

Substitutos de Segunda Instância (cargo extinto pela Emenda Constitucional n° 

7, de abril de 1977), chamados de "pingüins" na gíria judiciária, porque usavam 

capas pretas com um cordão branco ao peito e porque estavam sempre em 

"movimentos migratórios" de Câmara para Câmara. 
o 

Em agosto de 1997, na presidência do Dessembargador Paulo Tinoco, tiveram 

lugar as comemorações do centenário de instalação do Tribunal de Justiça em 
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Belo Horizonte. As comemorações envolveram o lançamento da 4a edição do 

"Guia Judiciário". 

Os Desembargadores que hoje compõem o Tribunal figuram como agentes decisórios 

desse poder e são os abaixo listados: 

• Francisco de Assis Figueiredo 

• Gudesteu Biber Sampaio 

• Edelberto Lellis Santiago 

• Bady Raimundo Curi 

• Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins (Presidente) 

• Hugo Bengtsson Júnior (1° Vice-Presidente) 

• Orlando Adão Carvalho 

• Antônio Hélio Silva 

• Cláudio Renato dos Santos Costa 

• Petrônio José Garcia Leão 

• Kelsen do Prado Carneiro 

• Isalino Romualdo da Silva Lisboa 

• Sérgio Antônio de Resende 

• Armando Pinheiro Lago 

• Roney Oliveira 

• Zulman da Silva Galdino 

• Nilo Schalcher Ventura 

• Antônio Augusto Mercêdo Moreira 

• Joaquim Gomes Lima Filho 

• Luiz Carlos Biasutti 

• Aluízio Alberto da Cruz Quintão 

• Reynaldo Ximenes Carneiro 

• Joaquim Herculano Rodrigues 

• Mário Lúcio Carreira Machado 

• José Tarcísio de Almeida Melo 

• José Antonino Baía Borges 

• Lucas Sabio de Vasconcellos Gomes 
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• José Francisco Bueno 

• Célio César Paduani 

• Hyparco de Vasconcellos Immesi 

• Kildare Gonçalves Carvalho 

• Francisco José Lopes de Albuquerque 

• Márcia Maria Milanez Carneiro 

• Tibagy Saltes Oliveira 

• Nilson Reis 

• Dorival Guimarães Pereira 

• Jarbas de Carvalho Ladeira Filho 
9 
rl 	 • José Altivo Brandão Teixeira 

o 	 • José Domingues Ferreira Esteves 
9 	 • Jane Ribeiro Silva 
r-) • Antônio Marcos Alvim Soares 

• Eduardo Guimarães Andrade 

• Antônio Carlos Cruvinel 

• Fernando Bráulio Ribeiro Terra 

• Pedro Henriques de Oliveira Freitas 

• Edivaldo George dos Santos 

• Silas Rodrigues Vieira 

• Wander Paulo Marotta Moreira 

• Sérgio Augusto Fortes Braga 

• Maria Elza de Campos Zettel 

• Geraldo Augusto de Almeida 

• Caetano Levi Lopes 

• Lamberto de Oliveira Sant'Anna 

• Luiz Audebert Delage Filho 

• Emane Fidelis dos Santos 

• José Nepomuceno Silva 

o 	• Celso Maciel Pereira 

O 

e 
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Constitui Tarefa administrativa do Tribunal de Justiça 32  , sob a coordenação dos 

senhores Desembargadores anteriormente referidos, orientados pela Secretaria do 

Tribunal de Justiça o que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, órgão auxiliar do 

Tribunal determina. Sua organização e atribuições, também por expresso dispositivo 

legal, são constantes de Resoluções expedidas pelo Tribunal. 

Hoje, o Tribunal de Justiça não é apenas a sede de um órgão jurisdicional de Segunda 

Instância, o que, por si só, já representaria algo de muita importância. É também a sede 

do próprio Poder Judiciário Mineiro. Isso desde o advento da Constituição Brasileira de 

1988 e da Mineira, de 1989. Daí porque as atividades concentradas na Secretaria Geral 

do Tribunal a tornam extremamente movimentada e complexa, nos moldes das 

Secretarias de Estado. 

Após a Constituição da República promulgada em outubro de 1988, as atribuições 

administrativas do Tribunal de Justiça foram consideravelmente ampliadas, tendo o 

órgão máximo do Judiciário mineiro passado a administrar toda a Justiça da Primeira 

Instância. Em decorrência disso, a Secretaria geral do Tribunal de Justiça passou por 

sucessivas reestruturações, que visavam adequá-la à nova realidade, de modo que 

pudesse cumprir bem suas finalidades. 

O 
A Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça (DIRGE) tem a atribuição de coordenar, em 

nível superior, as atividades de assessoramento e execução dos serviços de natureza 

administrativa, técnica ou jurídica do Tribunal. 
fl 

Assim, as atividades principais foram agrupadas em Secretarias, que cuidam de 

múltiplos encargos nas diversas áreas, a saber: 

A Secretaria Judiciária, ligada diretamente ao Primeiro Vice-Presidente, que é o seu 

Superintendente, está envolvida com todo o andamento do processo, desde o momento 

de sua entrada no Tribunal, até a publicação da súmula do acórdão, remessa de recursos 

aos Tribunais Superiores bem como a devolução dos autos às Comarcas de origem. 
O 
O 

32-Elói G.C., Diretor Geral da Secretaria do TJMG, "Seleção 125 anos do TJMG", Ed. Com , 1999. 
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A Secretaria de Planejamento e Coordenação cuida das atividades que envolvem 

desde o orçamento do Poder Judiciário às estatísticas realizadas sobre prestação 

Jurisdicional e situação do poder Judiciário no Estado, além de ser responsável pela 

modernização administrativa da Secretaria Geral do TJ. 

A Secretaria de Recursos Humanos é responsável pela política de pessoal dos 

servidores da Secretaria do Tribunal e da Justiça de Primeira Instância. A SERHU está 

ligada ao Segundo Vice-Presidente, que é seu Superintendente. Todo o treinamento e 

desenvolvimento dos servidores do Judiciário no Estado é atribuição da Secretaria de 

Recursos Humanos, que se encarrega, também, dos assuntos ligados à saúde e assitência 

social e psicológica. 

D
.3

 .3
 r...)
 A Secretaria de Finanças é responsável pela execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do Judiciário. Compete a ela efetuar pagamentos, emitir empenhos e 

fiscalizar e controlar os contratos de serviços. 

A Secretaria de Informática foi criada com o objetivo de aprimorar e modernizar a 

prestação jurisdicional e a ela competem os programas de informatização das comarcas 

do Estado. 

A Secretaria de Obras projeta, planeja e fiscaliza todos os serviços de construção, 

ampliação e reforma dos prédios dos fóruns das comarcas do estado e também cuida da 

manutenção e restauração dos edificios do próprio Tribunal de Justiça em Belo 

Horizonte. 

A Secretaria da Corregedoria tem a atribuição de executar atividades relacionadas à 

fiscalização, orientação disciplinar e administrativa da Corregedoria Geral de Justiça. 

A Secretaria da Escola Judicial "Desembargador Edésio Fernandes" tem sua ação 

O centrada em três campos principais que são a seleção, a formação inicial e a formação 

permanente dos magistrados mineiros. A Secretaria da EJEF é ligada diretamente ao 

Segundo Vice-Presidente, que é o Diretor da Escola Judicial. 
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o 
Além das Secretarias, o Tribunal conta com o Gabinete do Presidente, que desempenha 

atribuições de coordenação e de assistência e representação política, social e pessoal do 

c 
	Presidente. 

c 
A Assessoria de Comunicação Institucional tem o objetivo de informar e integrar o 

público interno e externo, além de aprimorar a imagem do Poder Judiciário Estadual 

junto à comunidade. É a ela que cabe, de forma mais direta, as ações junto à Assembléia 

(41 	
Legislativa, objeto de nosso trabalho de análise. 

O Tribunal de Justiça possui dois Sindicatos dos servidores: 

- Sindicato dos servidores da P Instância; 

- Sindicato dos servidores da 2' instância. 

cì 	E, uma associação dos Magistrados: AMAGIS 

O Tribunal de Justiça está realizando grandes mudanças em sua estrutura 

administrativa. O Projeto de mudança administrativa está sendo elaborado pela 

("` 

	

	Fundação João Pinheiro. Provavelmente será aprovado e implantado a partir do 2° 

semestre de 2003. 

(") 
	Compreendida a história e a estrutura norteadora dos trabalhos do Tribunal de Justiça, 

passamos a analisar a atuação política desenvolvida com vistas a avaliar seus resultados 

e repercussão junto à sociedade. 
C") 
(") 	A atuação política do Judiciário é objetiva e focada. Os Projetos de Lei de iniciativa do 

Judiciário nas 1V e 14a legislaturas obtiveram vitórias expressivas. Foram 17 Pprojetos 

de Leis apresentados, dos quais 14 foram aprovados pelo Legislativo e 13 sancionados 

pelo governo estadual. Abaixo elaboramos tabelas demonstrativas para maior visão de 
conjunto. 

O Judiciário faz a monitorização regular e eventual de seus interesses. Tem como 

(") 
	objetivo a defesa desses interesses que envolvem o reajuste de vencimentos dos 

servidores ou membros do judiciário, a criação ou extinção de cargos, Comarcas, Varas, 
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n 
Juizados Especiais e também aspectos ligados aos interesses do povo mineiro, no que 

tange a agilização do trâmite dos processos nas Comarcas e Juizados Especiais 
C"\ 
r) 

Mapeando as ações adotadas pelo Judiciário com relação as proposições de seu 

interesse, o que se verifica é que, durante a 13a e 14a legislaturas o Tribunal de Justiça 

("- 

	

	selecionou corpo técnico qualificado e compromissado com a Instituição para a 

elaboração das proposições, como medida inicial. 

A equipe passou a analisar, de forma rotineira, as ações da Assembléia Legislativa. 

Através dos procedimentos internos, elaborou proposições e justificativas de acordo 

Ce) 	com as suas pretensões, inclusive emendas e substitutivos a projetos de lei específicos. 
(-3 
r) 

Foram identificados possíveis aliados e adversários, relativamente aos interesses do 

o Judiciário para que, ao fim, planejamento estratégico de atuação, promovendo contatos 

C\ 	pessoais e escolha de instrumentos de atuação fossem utilizados de forma pró-ativa. 
o 
(-) 	Utilizou-se o envio de correspondências ao Líder do Governo , Poder Executivo e 

demais interessados. A estratégia de atuação incluiu visitas ao Líder do Governo, 

Assessores da liderança do Governo (Assessoria Institucional) e Liderança da Maioria 
C) 
(") 	para negociações prévias. A participação em debates e audiências públicas nas 

Comissões também formaram parte das ações Em alguns casos o Judiciário precisou 

usar a assessoria de imprensa. Trabalho de organização de coalizões e interesses 

especiais foram implementados e manifestações públicas foram utilizadas. Neste último 

caso, a organização foi feita pelo sindicato dos servidores do Judiciário. É importante 

registrar que o Judiciário possui um dos melhores sindicatos e associação (AMAGIS) 

do estado, na defesa dos interesses dos servidores e magistrados. 
r) 

O Sindicato dos servidores do TJMG, o Comitê Administrativo (formados por técnicos 

especializados) e a AMAGIS, estão enquadrados no perfil dos grupos de interesse e 

grupos de pressão junto ao legislativo estadual. De 1995 a 2002 estes grupos de 

interesse tiveram uma vitória expressiva no processo decisório do Poder Legislativo, 

pois souberam aplicar com eficiência os procedimentos internos e externos. Eles são 

treinados e capacitados para esta finalidade. 
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Em 1998 houve um Fórum Técnico na ALEMG sobre a "Organização do Poder 

Judiciário: novas perspectivas". Tal evento pode acrescentar algo positivo para o 

Tribunal de Justiça, pois criou oportunidade de debate sobre a Organização do Poder 
rr 

Judiciário juntamente com seus servidores e demais interessados do Estado de Minas 

Gerais. 

Esses eventos têm mostrado dados positivos, pois o atores têm a oportunidade de 

conhecer as preferências uns dos outros , suas diferentes naturezas, de adquirir 

informações sobre os recursos políticos e materiais de que dispõem os demais 

?") 

	

	participantes e de se envolverem em um processo de negociação, explicitação dos 

pontos divergentes, argumentos, preferências e recursos. 
n 

r) 	Pode-se resumir as ações do Tribunal de Justiça em dois momentos distintos: as 

atividades de rotina, que envolvem o mapeamento diário das ações do Legislativo, 

C't funcionando como um radar detector de situações a merecer intervenção e atividades 

estratégicas, desenvolvidas a partir da definição de pontos nevrálgicos no cenário, a 

merecer atuação pontual e direta. 

Para efeito de clareamento desses pontos, definidos pelo Tribunal de Justiça mineiro, 

foram elaboradas as tabelas abaixo: 

r) 
n 
n 
n 
n 

n 

n 
(-) 

n 
r) 
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Tabela - 1 

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE 'LEI 

AUTOR PL N° DATA DE 
RECEBIMENTO 

EMENTA SITUAÇÃO 

TJMG 011/95 20/02/1995 Dispõe sobre a criação de 
cargos nos quadros das 
secretarias dos Tribunais de 
Justiça e de alçada do Estado 
de MG 

APROVADOO 
06.07.95 

Lei 	11885/95  
em  29.07.95 

Veto 	Art 	4° 
Veto 	mantido 
em 31.08.95 

TJMG 261/95 29/05/1995 Reajusta os vencimentos e 
proventos dos servidores do 
Poder Judiciário 

APROVADO2 
21.09.95 

Lei 	11941/95 
em 17.10.95 

Vetado art. 2 e 
seu 	parág. 
Único 	em 
27.10.95 — Veto 
mantido em 
06.12.95 

TJMG 552/95 30/10/1995 Dispõe 	sobre 	o 	sistema 
ejuizados especiais cíveis e 
criminais e dá outras 
providências. 

(Regime de Urgência) 

SOBRESTADA 

PLC 12/95 

TJMG 554/95 31/10/1995 Cria cargos no 	quadro 	de 
servidores 	da 	Justiça 	de 
Primeira Instância 

(Regime de Urgência) 

APROVADO 
em 23.11.95 

LEI 	12025/95 
em 	19.12.95 
Veto parcial art. 
3° e seu parág. 
Único e o art. 
4° - Veto 
mantido 	em 
17.04.1996 

TJMG 596/95 30/11/1995 Dispõe 	sobre 	a 	criação 	e 
extinção de cargos no quadro de 
servidores da secretaria do 
Tribunal de Justiça Miliar. 

(Regime de Urgência) 

APROVADO 
em 28.12.95 

LEI 12077/96 
em 11.01.96 

Fonte: Matérias em Tramitação - ALEMG - Intemet-intranet - outubro de 2003/ 
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ACOMPANHAMENTO DOS 'PROJETOS IDE LEI 

AUTOR PL N° DATA DE 
RECEBIMENTO 

EMENTA SITUAÇÃO 

TJMG 933/96 02/09/1996 Institui 	contribuição 
previdenciária para custeio de 
proventos 	de 	aposentadoria 
dos magistrados e dos 
servidores do Poder Judiciário 
do Estado. 

APROVADO 
EM 21.12.9 

 

LEI 	12.077.96 
EM 12.01.96 

TJMG 959/96 13/06/1996 Dispõe sobre os concursos de 
ingresso e de remoção nos 
serviços 	notoriais 	e 	de 
registro 	, 	previstos 	em 	lei 
federal 	8935, 	de 	18 	de 
novembro de 1994. 

APROVADO 
E,M 29.06.98 

 

LEI 	12.919/98 
EM 30.06.98 

VETO PARCIAL
PARÁG. 
QUARTO 	DO 
ART. 5 — VETO 
MANTIDO EM 
02.09.98 

TJMG 1551/97 02/12/1.997 Dispõe sobre a justiça de paz ARQUIVADO 

TJMG 1798/98 09/06/1998 Dispõe sobre a revisão dos 
planos de carreira para os 
servidores do Poder 
Judiciário. 

ANEXADO AO 
PL 1790/98 

TJMG 1942/98 14/10/1998 Dispõe sobre a criação de 
cargos nos quadros de pessoal 
das secretarias dos Tribunais 
de Justiça e de Alçada do 
Estado de Minas Gerais 

ARQUIVADO 

FINAI 
DELEGISLATU 
RA 

TJMG 1943/98 14/10/1998 Dispõe 	sobre 	o 	subsídio 
mensal 	dos 	membros 	do 
poder judiciário 

ARQUIVADO 

FINAL 
DELEGISLATU 
RA 

TJMG 181/99 25/03/1999 Dispõe sobre a Justiça de Paz APROVADO 
EM 22.12.99 

LEI 	13.454.00 
EM 13.01.00 

TJMG 418/99 30/06/1999 Altera o plano de carreiras 
dos servidores efetivos do 
Poder Judiciário. 

APROVADO 
EM 21.12.99 

LEI 13467/00 

Fonte: Matérias em Tramitação - ALEMG - lntemet-intranet - outubro de 2003/ 

56 



n 

n 

n 

n 
n 

n 
r) 

n 

n 

n 

n 

n 
n 

n 
n 

n 

n 

--- 

ACOMPANHA  1VIENTO,DOS PROJETOS DEITAI 

AUTOR PL N° DATA DE 
RECEBIMENTO 

EMENTA SITUAÇÃO 

TJMG 1215/00 28/09/2000 Reajusta os vencimentos e 
proventos dos servidores do 
Poder Judiciário. 

APROVADO 
EM 14.11.00 

 

LEI 13.760 EM 
01.1200 

TJMG 1683/01 16/08/2001 Cria 	cargos 	na 	estrutura 
orgância 	da 	secretaria 	do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais 

APROVADO 
EM 20.11.01 

 

LEI EM 

TJMG 2148/02 08/05/2002 Dispõe sobre o quadro de 
servidores do Poder Judiciário 
do Estado de Minas Gerais 

APROVADO 
EM 28.06.02  

LEI 	14336/02 
EM 04.07.02 

TJMG 2463/02 19/11/2002 Cria 	cargos 	na 	estrutura 
orgânica das Secretarias dos 
Tribunais de 	Alçada e 	de 
Justiça Militar do 	Estado de 
Minas Gerais 

APROVAD019/ 
12/2002 

VETO 	TOTAL 
16/01/2003 

VETO 
MANTIDO 
23/04/2003 

Fonte: Matérias em Tramitação - ALEMG - Internet intranet - outubro de 2003/ 
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Tabela - 4 

Projetos de Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

13a e 14a legislaturas 

Situação 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Entrada 05 02 01 03 02 01 01 02 

Aprovado 05 02 - 01 02 01 01 01 

Arquivado - - 01 02 -  - - - 

Sancionado 05 02 - 01 02 01 01 01 
Fonte: Matérias em Tramitação - ALEMG - Inte net-intmnet - outubro de 2003/Relatório: 

Não é necessário elencarmos o histórico de tramitação dos projetos para demonstrar que 

a existência de uma equipe técnica qualificada, somada aos contatos externos realizados 

e ao trabalho de debate, amplificaram as possibilidades dos resultados positivos que 

foram colhidos. 
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A política é certamente a arte da especulação, do cálculo, dos acordos secretos e 

manobras pragmáticas. Mas a política é também a arte de tomar o mundo e as pessoas 

melhores. Esta afirmativa de Andrew Samuel (1995) 33  pode ser verificada na prática da 

ação junto ao Legislativo mineiro. 

Os grupos de pressão têm lutado por objetivos morais e ideológicos, através das 

articulações de interesses pelas quais os indivíduos e grupos apresentam demandas aos 

tomadores de decisões políticas no Poder Legislativo. Há grupos de pressão compostos 
C"' 

por poucos ou muitos representantes. Os pequenos grupos (interesses especiais) 

mostram-se mais organizados. O caso da atuação do Judiciário mineiro é reveladora 

	

\ 	dessa percepção. 

O Tribunal de Justiça mineiro demosntrou que a seletividade na escolha de sua equipe 

de trabalho institucional foi determinado pelos excelentes resultados que colheu. 

Técnicos competentes e compromissados com a Instituição na defesa de interesses 

específicos no Legislativo Estadual Mineiro, somado a estratégias bem desenhadas, 

fundada em trabalho sério e dedicado e ao grau de coesão na atuação parecem ser a base 

	

fl 	da eficácia nos pedidos. 

n 
A ética na atuação também é ponto focal a ser destacado. Ambas as estruturas 
institucionais tem se comprometido em construir espaços de participação colaborativa 
que venham a resultar na qualidade das decisões 

fl 

33-Referência dada pela ProP. Laura Frade durante o curso de Especialização em Poder Legislativo (Representação de Interesses no 
Legislativo). 
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III - CONCLUSÃO 

Acompanhando diretamente os trabalhos de lobby do Judiciário junto ao Poder 

legislativo de Minas Gerais, tendo como intermediários a assessoria da liderança do 

governo e da maioria, junto aos parlamentares, observamos que o lobby do judiciário 

é de extrema relevância para o Tribunal. Foi através das negociações éticas, exigidas 

pela ALEMG, que se alcançam grandes vitórias para os servidores do judiciário, para 

outras entidades e também para o povo mineiro. 



O TJMG poderá continuar obtendo vitórias expressivas relacionadas aos seus 

interesses junto ao Poder Legislativo, se persistir no processo seletivo de seu corpo 

técnico qualificado e preparado para o lobby ético, e aprimorar ainda mais a forma de 

atuação política no Legislativo, através de seus procedimentos internos e externos e 

continuar respeitando a normas internas do Legislativo Mineiro. 

As novas formas de interlocução da Assembléia Legislativa com a sociedade civil têm 

contribuído para a elevação dos graus de responsiveness e de accountability da 

instituição, principalmente junto aos atores organizados diretamente envolvidos com 

ela. Porém, quando comparado com a atividade do lobby, como tradicionalmente é 

praticada pelos grupos de interesse com preferências intensas e altos graus de controle 

de recursos políticos (materiais e poder), junto às comissões permanentes da Casa 

Legislativa, pode-se afirmar que essas formas de interlocução com a sociedade civil 

transformam o jogo de soma zero, característico do lobby, em jogo de soma positiva. 

C") 
O exemplo de atuação do Judiciário mineiro na busca de produzir resultados e 

aprimoramento da elaboração legal no Estado é forte sinalização de que podemos estar 

caminhando para a consolidação de uma ação privada e pública de natureza cidadã e 

("N 	que a política pode retomar seu espaço como produtora de consenso. 
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Anexos 

Diferentes Grupos de Pressão atuantes no Poder Legislativo Estadual Mineiro 
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Manifestação do funcionalismo público, na ALEMC -1997. 
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Representantes do Movimento dos Sem-terra em manifestação na tribuna Popular da ALEMG - março de 1998 
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