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Tabela 15 – Opinião sobre os limites do Direito Positivo  
(em porcentagens) 

 Sim (*) 
O Juiz não pode ser um mero aplicador das leis, tem que ser sensível aos problemas sociais 73,7 
A maior parte da população não tem acesso à justiça 48,1 
O compromisso com a justiça social deve preponderar sobre a estrita aplicação da lei 37,7 
O saber jurídico está dissociado da realidade brasileira 23,3 
A aplicação das leis sempre beneficia os privilegiados 14,2 
O direito positivo não permite o espírito crítico 11,1 
(*) Soma das respostas “concorda inteiramente” e “concorda muito” 

Texto da pergunta: Em que medida o Sr.(a) concorda com as seguintes afirmações 
A maioria dos entrevistados (73,7%) entende que o juiz não deve ser “mero aplicador da lei”. 
Metade (48,1%) reconhece que a maior parte da população não tem acesso adequado à justiça. 
Os porcentuais de concordância com os demais itens são porém decrescentes, indicando forte 
disposição, por parte dos juízes, de se manterem nos limites do Direito Positivo. 
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O QUE É O IDESP 

Perfil da Instituição 

Fundado em 1981, o IDESP é uma instituição privada, autônoma, 
apartidária e sem fins lucrativos. Dedica-se à pesquisa e à promoção do debate 
público com o intuito de contribuir para a consolidação e aperfeiçoamento da 
democracia representativa e a modernização da economia com o máximo possível 
de equidade social. 

Dentro desses princípios, o IDESP já realizou numerosos projetos de 
pesquisa, prestou assessoria a organismos governamentais e não governamentais, 
e promoveu seminários e conferências no Brasil e no exterior. Para ampliar a 
divulgação de seus trabalhos, o Instituto criou, em 1990, a Editora Sumaré, já 
bastante conhecida do público brasileiro. 

As atividades do IDESP são financiadas basicamente por meio de doações e 
contratos de pesquisa ou assessoria. Entre as entidades que têm contribuído para a 
sustentação do Instituto incluem-se grandes fundações internacionais, como as 
norte-americanas Ford, Tinker e Mellon, a brasileira Vitae e organismos 
governamentais brasileiros, como a FINEP, o CNPq, e a FAPESP. 

Nossos seminários e conferências são sempre abertos ao público. Para 
assegurar a relevância pública de nossos trabalhos, relatórios de nossos projetos 
são enviados à imprensa, aos setores diretamente interessados e a representantes 
categorizados dos Três Poderes. 

Áreas de atuação 

Os estudos realizados pelo IDESP podem ser classificados em quatro 
grandes áreas: 

1 – Reforma Política e Econômica: transição do governo militar ao civil no 
Brasil e em outros países da América Latina; avaliação de propostas de reforma 
politico-institucional; formação de apoio social para o controle da inflação e a 
modernização do setor público; reforma do Poder Judiciário; entre outros temas. 

2 – Eleições e Partidos Políticos: história eleitoral e partidária do Brasil; 
opinião pública e comportamento eleitoral; votações e preferências do Congresso 
Nacional; funcionamento da Justiça Eleitoral; avaliação de propostas para a 
reforma dos sistemas eleitoral e partidário; 
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3 – Desenvolvimento Cultural e Científico: história e avaliação dos estudos 
científico-sociais no Brasil; intercâmbio científico do Brasil com os Estados 
Unidos e a Europa; políticas governamentais em relação à ciência, à arte e à 
cultura; história social da arte no Brasil; história social e cultural da imigração 
para o Brasil, com trabalhos já realizados e publicados sobre os armênios, 
libaneses e japoneses, e em andamento sobre outros grupos; 

4 – Análise e Avaliação de Políticas Públicas: com o objetivo de auxiliar na 
formulação ou implementação de políticas públicas, o IDESP já realizou estudos 
sobre formação de recursos humanos; a participação da mulher, do adolescente e 
da criança no mercado de trabalho; a qualidade da vida urbana; políticas de 
transporte público urbano e os determinantes políticos da política agrícola 
brasileira durante a última década – entre outros temas. 
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NOTA SOBRE OS EXPOSITORES 

Bolívar Lamounier, doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia 
(Los Angeles), pesquisador do IDESP. 

Celso Campilongo, doutor pela Faculdade de Direito da USP, professor da PUC-
SP e pesquisador do CEDISO-USP. 

Claudio Lacombe, advogado em Brasília, ex-membro da Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais (“Comissão Afonso Arinos”). 

Floriza Verucci, advogada, membro do Conselho da OAB e do Conselho 
Estadual da Condição da Mulher – São Paulo. 

Joaquim Falcão, professor de direito constitucional da UFRJ, secretário-geral da 
Fundação Roberto Marinho e ex-membro da Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais (“Comissão Afonso Arinos”). 

José Renato Nalini, juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo e 
coordenador dos cursos de aperfeiçoamento da Escola Paulista da Magistratura. 

Manoel Alceu Afonso Ferreira, advogado, ex-conselheiro da OAB, ex-juiz do 
TRE-SP, ex-secretário de Justiça e de Defesa da Cidadania do Estado de 
São Paulo. 

Maria da Glória Bonelli, doutora em sociologia pela UNICAMP, professora da 
UFSC e pesquisadora do IDESP. 

Maria Tereza Sadek, doutora em ciência política pela USP, professora da USP e 
pesquisadora do IDESP. 

Mário Brockmann Machado, doutor em ciência política pela Universidade de 
Chicago e pesquisador visitante do IPEA. 

Plínio de Arruda Sampaio, ex-deputado federal pelo PT-SP. 

Rogério Bastos Arantes, mestre em ciência política pela USP e pesquisador do 
IDESP. 

Sérgio Adorno, doutor em sociologia pela USP, professor da USP e pesquisador 
do Núcleo de Estudos da Violência. 

Sueli Carneiro, advogada, coordenadora de direitos humanos do Geledés. 

Walter Ceneviva, advogado, articulista da Folha de São Paulo, professor 
aposentado de direito civil da PUC-SP.  




