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Apresentação à edição br~ 

Luiz Werneck J 

José E 

Este livro é um marco da reflexão da socio 
cana sobre o direito. E ainda que sua pul 

somente se realize agora, quase trinta anos de] 
ele perdeu sua atualidade e sua capacidade dt 
tões de vanguarda no campo da reflexão sot 
instituições e procedimentos, especialmente n 
cular que vivemos em que o acesso à justiça! 
público fundamental. 

Este atraso editorial se deve, em parte, a( 
passo entre a história do direito no Brasil e no 
Oriundos de matrizes e tradições diversas - ( 
law do direito romano que prevalece em nossl 
a cornrnon law do direito inglês que perrneia 
nidense - o livro encontrou ressonância im 
publicado no hemisfério norte em 1978, quanl 

uma crise energética que ameaçava sepultar c 
o modelo fiscal do estado de bem-estar saci: 
Naquele contexto, P. Nonet e P. Selznick, se, 
ram reconhecer que, naquele contexto politi< 
defesa de direitos existentes e à aquisição d€ 
arena judicial podia e devia participar do prc 
de decisão em matéria de políticas públicas. 1 
não poderia ser neutro quanto a consequênc 
cados em seu nome, daí derivando a questão I 

como ajustar às exigências de sua abertura a 
a preservação da sua integridade. 
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