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Nota prévia 

 
 
 
Desenvolve-se este ensaio no âmbito da cadeira de metodologia jurídica, disciplina 

inovadora nos programas curriculares de licenciatura das faculdades de direito 

portuguesas. Como tal, procuraremos, na análise dos diversas questões suscitadas, 

utilizar os postulados próprios desta disciplina com vista a tentar encontrar uma resposta 

à questão enunciada no título. 

No que concerne aos objectivos deste ensaio, consubstanciam-se os mesmos na 

tentativa de identificação dos postulados fundamentais do realismo americano, 

procurando não só aferir as razões que estiveram na sua origem e o porquê do seu 

abandono, como também a explicação para a grande influência que as ideias realistas 

ainda mantêm, especialmente em determinadas correntes metodológicas norte-

americanas. O objectivo apresentado reveste particular relevo dado que o realismo 

americano procurou enunciar um olhar crítico completamente inovador face ao sistema 

jurídico-político norte-americano. 

Clarificados o título e objectivos, falta expor a estrutura do que se segue. Esta foi 

predisposta de forma a possibilitar a clarificação dos objectivos explicitados. Assim, irá 

partir este ensaio da abordagem da origem da teoria realista face à sua antecessora: a 

teoria clássica do Direito. Posteriormente, serão enunciados os vectores fundamentais 

do pensamento realista, para de seguida se referir as implicações que esta corrente 

metodológica teve no sistema jurídico norte-americano. Por sua vez, o ponto seguinte 

da exposição será dedicado à crítica do realismo e à procura dos factores que motivaram 

o seu abandono. Em seguida, no capítulo IV, prosseguirá este ensaio com a explanação 

da influência do realismo nas actuais correntes metodológicas americanas. Por último, 

antes de proceder às devidas conclusões que extraímos do estudo desta interessante 

teoria, será analisado um fascinante acórdão, proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

norte-americano, onde nos parece procederem algumas das críticas ao sistema jurídico 

norte-americano advogadas pelos realistas. 
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Capítulo I -  A génese da teoria realista do Direito 
 
 
1. A teoria clássica do Direito. A teoria realista do Direito surgiu, por volta dos anos 

30, nos Estados Unidos da América (E.U.A.) como a resposta à teoria clássica do 

Direito, naquela altura advogada pela maioria dos juristas americanos. A teoria clássica, 

também designada de formalista ou “jurisprudência mecânica” (1), foi desenvolvida  

durante o último terço do séc. XIX e dominou o pensamento jurídico norte-americano 

até ao surgimento do realismo.  

As mais conhecidas manifestações do classicismo foram um conjunto de decisões de 

tribunais de apelo que fortaleceram as posições das empresas nas suas disputas contra os 

seus trabalhadores e consumidores. Mais concretamente, os tribunais federais e 

estaduais desenvolveram um conjunto de expedientes legais, como a labor injuction, e 

de doutrinas, como a regra que postula que os sindicatos podem ser responsabilizados 

por interferir com as relações contratuais dos trabalhadores, que permitiram aos 

empregadores combater eficazmente os sindicatos, através da prevenção de greves e de 

outras manifestações colectivas dos trabalhadores (2). Para além disso, registou-se, nesta 

altura, uma intervenção muito ténue dos tribunais no que concerne ao controlo de 

práticas monopolistas por parte de algumas empresas (3). 

Refira-se ainda que um dos mais importantes aspectos da teoria clássica do Direito foi 

igualmente a nova forma de decidir que os tribunais começaram a adoptar. Com efeito, 

no período anterior à guerra civil (4), os tribunais americanos, quando confrontados com 

um caso de difícil resolução, tipicamente adoptavam uma decisão que fosse 

simultaneamente de interesse público e justa para os particulares envolvidos, por 

exemplo uma decisão que criasse incentivos ao desenvolvimento económico e que, ao 

mesmo tempo, não prejudicasse os particulares envolvidos no caso. No período 

                                                 
1 Tradução do inglês mechanical jurisprudence. Advirta-se que ao longo deste ensaio serão adoptados 
bastantes termos desconhecidos do sistema jurídico português e não se estranhe igualmente a utilização 
de certos conceitos com significações distintas das usuais. 
2 Sobre estas temáticas merecem especial destaque os acórdãos Vegalahn v.  Guntner, 167 Mass 92 
(1896), United States v. E. C. Knight Co., 156 U.S. 1 (1895) e Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). 
3 Para maior desenvolvimento, Morton Horwitz, The Transformation of American Law, 1870-1960: The 
Crisis of Legal Orthodoxy, Oxford University Press, New York, 1992, capítulo I. 
4 Que decorreu entre Abril de 1861 e Abril de 1865 e ficou conhecida como a guerra da secessão. Sobre 
este assunto, AA. VV., Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. 28, Editorial Enciclopédia, 
Lisboa, p. 42 e 43. 
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posterior à guerra, esta visão dos tribunais foi abandonada em favor da regra da 

invocação do precedente. Esta regra traduz-se no esforço dos tribunais em seguir regras 

e interpretações adoptadas em decisões judiciais anteriores (5). No caso de não ser 

possível adoptar nenhuma decisão anterior, por nenhuma ser enquadrável directamente 

no caso sub judice, os tribunais procuram extrair de um conjunto de decisões anteriores, 

de alguma forma relacionadas com as matéria em causa, um princípio geral que possa 

ser aplicável à situação em apreço. Em suma, por volta de 1900, estava criada nos EUA 

uma nova forma de aplicação do Direito que se distinguia substancialmente daquela em 

vigor em meados do séc. XIX. 

 

2. Uma nova versão da teoria clássica: o Direito e a Geometria. Como bem nota 

Thomas C. Grey  (6), ao mesmo tempo que a teoria clássica ia sendo desenvolvida 

pelos tribunais, um influente grupo de professores de Direito norte-americanos criou a 

sua própria versão do classicismo.  

Defendiam estes professores que, uma vez devidamente organizado, o Direito se 

assemelhava à Geometria. Na verdade, argumentavam que cada ramo do Direito se 

centrava em alguns axiomas fundamentais que resultavam primacialmente de 

observações empíricas da forma como os tribunais decidiam determinados problemas 

específicos. Ora, partindo destes axiomas poderíamos nós, os interpretes, deduzir um 

grande número de regras específicas aplicáveis aos casos concretos. Nestes termos, 

advogavam este proeminentes juristas, para que o sistema judicial norte-americano se 

tornasse “completo” seria necessário expurgar todas as regras e decisões que causavam 

disfunções aos axiomas fundamentais de cada ramo do Direito. Desta forma, uma vez 

purificada das referidas anomalias, poderia o Direito ser “completo” e elegante dado 

que seria capaz de produzir uma única resposta para cada caso concreto. 

 

3. Factores que estiveram na origem e no abandono do classicismo. As causas da 

origem da teoria clássica do Direito não são claras. Com efeito, são várias as conjecturas 

que se desenvolveram a este respeito. 

                                                 
5 Desta forma, podemos afirmar que a regra do precedente eleva nos E.U.A. as decisões judiciais, e 
especialmente as do Supremo Tribunal Federal, à categoria de fontes imediatas do Direito. Nas palavras 
de C. E. Hughes, os norte-americanos estão “sob o domínio da Constituição, mas ela é o que os juizes 
dizem que ela é”. Para maior desenvolvimento, V. Nuno Rogeiro, Constituição dos EUA¸ Lisboa, 1993. 
6 Thomas C. Grey, Langdell´s Orthodoxy, 45 U. Pitt. Law Review, 1983, p. 6 a 28. 
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Alguns historiadores atribuíram a emergência da teoria clássica ao facto de os juizes 

procurarem com ela maximizar os proveitos e proteger a propriedade das classes 

dominantes nos E.U.A.. Já outros  historiadores encontram a génese desta teoria na 

emergência, no início do séc. XX, de uma nova geração de professores de Direito  que 

procurou convencer os cépticos reitores das universidades americanas de que o Direito é 

uma ciência e que, portanto, as suas técnicas necessitariam de ser ensinadas e 

aprendidas durante três anos nas universidades. Por último, há historiadores que 

atribuem aos advogados dos finais do séc. XIX o surgimento da teoria clássica do 

Direito. Segundo esta última tese, foi a crença dos advogados na possibilidade de tornar 

o Direito mais certo e previsível que fez com que a teoria clássica surgisse. Com efeito, 

estes profissionais do Direito acreditavam que os postulados do classicismo teriam 

como consequência a maior facilidade em planear e intentar acções (7). 

No que concerne às causas do seu abandono, importa salientar que estas foram 

múltiplas. Aliás, note-se que a teoria clássica do Direito, mesmo durante o seu apogeu, 

no início do séc. XX, não aglutinou a totalidade dos juristas norte-americanos. Com 

efeito, um grupo de juristas, ancorados primacialmente nas teorias sociológicas do 

Direito (8), consideraram a teoria clássica como filosoficamente naive  e politicamente 

perniciosa (9). 

Por volta dos anos 20, as críticas à teoria clássica aumentaram de intensidade. 

Efectivamente, foi por esta altura que os juristas americanos tomaram consciência dos 

avanços alcançados por outras ciências que fragilizaram os postulados fundamentais do 

classicismo. Com efeito, o pragmatismo na filosofia, a teoria da física desenvolvida por 

Einstein, e as novas abordagens seguidas pela psicologia e a antropologia levaram a que 

fossem postos em causa o sistema de axiomas e teoremas em que se baseava a teoria 

clássica dos quais, recorde-se, se deveriam extrair raciocínios indutivos e dedutivos com 

vista a resolver casos concretos. Ora, foi do trabalho destes juristas que resultou o 

                                                 
7 Sobre este assunto, Thomas C. Grey, op. cit., p. 32 a 39. 
8 As teorias sociológicas do Direito podem ser classificadas em três categorias: as que vêm o Direito de 
uma forma puramente sociológica, como o fizeram, de formas diferentes, Rudolf Von Ihering, Eugen 
Ehrilch e Leon Duguit; a jurisprudência dos interesses defendida, entre outros, por Philip Heck e 
Roscoe Pound; e o movimento do Direito livre postulada, por exemplo, por Hermann U. Kantorowicz. 
Para maior desenvolvimento, Surya Prakash Sinha, Jurisprudence Legal Philosophy, West Publishing, 
1994, p. 223 a 246 e Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, Fundação Calouste Gulbenkian, 3 
Edição, 1997, p. 45 a 112. 
9 Para maior desenvolvimento, William Fisher e Morton Horwitz, Origins of American Legal Realism: 
the legal realism, disponível em web.lexis.com/exchange/Content/Bridge/R2/LegalRealism/ 
index.htm. 
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surgimento da teoria realista do Direito e consequente abandono da teoria clássica do 

Direito.  
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Capítulo II – O programa da teoria realista americana 

 

4. Postulado fundamental da teoria realista: a lei como mera profecia. Os 

defensores da teoria realista do Direito desenvolveram uma inovadora forma de olhar 

não só para o Direito, como também para a jurisprudência.  

Para os realistas, a forma como a teoria clássica entendia o modo como as decisões 

judiciais eram emanadas era manifestamente errada, uma vez que consideraram que a 

geometria advogada pela teoria clássica era impraticável. Com efeito, os 

desenvolvimentos ocorridos na área da filosofia, onde se chegou à conclusão que os 

raciocínios dedutivos e analógicos são muito mais flexíveis e maleáveis do que os 

classicistas pensavam (10), fizeram com que se passasse a considerar ser pura 

ingenuidade pensar que seria sempre possível extrair regras particulares de princípios 

gerais ou mesmo retirar sempre a solução de um caso concreto de uma outra decisão 

anterior relacionada com a mesma (11). Para além disso, afirmaram os realistas que é 

bastante comum, num determinado caso concreto, encontrar dois princípios jurídicos 

contraditórios igualmente aplicáveis, tal como é possível encontrar precedentes 

antagónicos.  

Nestes termos, e partindo desta crítica, apresentaram os realistas uma construção 

alternativa de pendor fortemente positivista. Na verdade, ao mesmo tempo que 

denunciavam as várias construções “metafísicas” que abundavam na literatura 

classicista, apresentaram no seu lugar uma construção empírica desenvolvida pelo 

célebre juiz Oliver Wendell Holmes segundo a qual: “as profecias do que os tribunais 

irão fazer de facto, e nada mais do que isso, são o que se deve entender por Direito” (12). 

                                                 
10 Sobre este assunto, V. o caso Lochner v. New York, 198 US 45, 76 (1905), cujo relator foi justamente 
o juiz Oliver Wendell Holmes. 
11 A este propósito, sustenta Jerome Frank que os valores segurança e certeza do Direito, fundamentais 
para a teoria clássica, não são mais do que o efeito do perdurar, nos adultos, da tendência que as crianças 
têm de procurar segurança na força e sabedoria do pai. Para este autor, não obstante o passar dos anos, os 
homens são, às vezes, vítimas do desejo infantil de completa seguridade que procuram satisfazer 
procurando um equivalente do pai. Ora, o Direito funciona justamente como sucedâneo do pai na relação 
que este mantém com o filho. Para maior desenvolvimento, V. Guido Fossé, Historia de la Filosofia del 
Derecho – Siglos XIX e XX, Vol. 3, Pirâmide, Madrid, 1988, p. 224 e 225. 
12 Assim, como bem nota Jerome Frank, o Direito será “a decision of a court with respect to those facts 
so far as that decision affects that particular person. Until a court has passed on those facts no law on that 
subject is yet in existence. Prior to such a decision, the only law available is the opinion of lawyers as to 
the law relating to that person and to those facts. Such opinion is not actualy law but only a guess as to 
what a court will decide. (The United States Supreme Court has wittily been called the “court of ultimate 
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Mais especificamente, os realistas argumentaram que uma definição correcta do Direito 

consiste na procura das probabilidades de sucesso que, num determinado caso concreto, 

terá o queixoso face a júri ou juiz designado (13). 

Mas, se a lei é uma mera profecia e, portanto, não nos diz qual será o resultado de uma 

determinada contenda, é necessário aferir qual o factor que determinará o juiz quando 

este tem de proferir uma sentença. Ora, para os realistas, a resposta é simples: são os 

palpites de cada juiz ou júri. Ou seja, a motivação fundamental que impulsiona uma 

determinada decisão são as intuições do juiz ou júri sobre o que é correcto ou incorrecto 

num determinado caso. Sendo assim e uma vez que se verifica que o factor 

determinante na formação dos referidos palpites é a própria personalidade dos juizes ou 

jurados, é óbvio que é necessário saber quem estes são para saber qual será a decisão 

que irão tomar. Assim, por exemplo, no valorar da credibilidade das partes e das 

testemunhas e no próprio aplicar da lei, a personalidade de cada juiz ou jurado é que irá 

ditar a forma como a lei será aplicada naquele caso concreto (14). 

 

5. Será a teoria realista puramente empírica? Os críticos da teoria realista, que 

entrou em declínio no início dos anos 40, atribuíram a esta teoria um carácter 

marcadamente empírico, na medida em que os realistas acreditavam que as abstracções 

e generalizações nada mais eram do que mecanismos bastante convenientes para a 

comunicação de ideias não sendo, por isso, aplicáveis ao Direito. No entanto, importa 

salientar que muitos autores realistas acreditavam que era possível desenvolver 

generalizações, nomeadamente as leis, que englobassem previsões de comportamentos 

humanos e que, dessa forma, os procurassem controlar. O problema, afirmavam os 

referidos autores, é que era necessário que as aduzidas generalizações, por forma a 

terem sentido e serem úteis, teriam de ser empiricamente sustentadas, ou seja tinham de 

                                                                                                                                               
conjecture”). V. Andrew Altman, “Legal Realism, Critical Legal Studies, and Dworkin”, in Joel 
Feinberg e Hyman Gross, Philosophy of Law, Wadsworth Publishing Company, Fifth Edition, 1995, p. 
176.  
13 Ainda seguindo os ensinamento de Oliver Wendel Holmes: “ A right ... exists to the extend that a 
likehood exists that A can induce a court to squeeze, ou of B, A´s damages”.  
14 A este propósito, Jerome Frank defendia que as experiências de vida de cada juiz iriam moldar as 
suas decisões. No entanto, refira-se que a maioria dos autores realista adoptou uma visão mais sistémica e 
social das condicionantes que cada juiz tem na resolução de casos concretos. Para maior 
desenvolvimento, William Fisher e Morton Horwitz, op. cit., p. 3 e ainda Surya Prakash Sinha, op. cit., 
p. 264. 
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se basear em dados concretos, e ter um campo de aplicação bastante restrito, 

designadamente teriam de se aplicar apenas a um número limitado de situações (15). 

Desta forma, sustentavam os realistas, era necessário reorientar a forma como a leis, 

enquanto realidades gerais e abstractas, eram produzidas. Ora, o movimento realista que 

desenvolveu propostas que se consubstanciaram na tentativa de transformar a forma 

como as leis eram emanadas tomou o nome de “particularismo”. 

Uma das primeiras propostas avançadas traduzia-se na defesa do abandono, por parte de 

académicos e juizes, da utilização das leis para, em seu lugar, se desenvolverem “regras 

de trabalho” que mais correctamente descrevessem o real comportamento dos tribunais. 

A razão de ser desta proposta, argumentavam os realistas, estava no facto destas “regras 

de trabalho” de fonte empírica serem claramente mais específicas do que as normas 

existentes nas leis e nas sentenças. Para além disso, estas regras detalhadas permitiriam 

ainda aos advogados aconselhar os seus clientes de uma forma mais correcta e dariam 

aos juizes mecanismos mais capazes para atenderem aos particularismos de cada caso 

concreto. 

Numa segunda proposta, que é subsidiária face à primeira, defendiam os realistas que a 

maioria dos conceitos legais deveriam ser decompostos por forma a terem algum efeito 

útil na descrição do comportamento dos tribunais. Nestes termos, partindo da premissa 

que conceitos como Direito de propriedade e due process são demasiado vagos, 

desenvolveram os autores realistas uma tese segundo a qual todos os conceitos jurídicos 

se decompunham em combinações de vários elementos que, por sua vez, podiam ser de 

oito variedades: direitos, privilégios, poderes, imunidades, deveres, não-direitos, 

cláusulas de responsabilização e de não responsabilização (16).  

Por último, os realistas propuseram que o “particularismo” das normas legais se 

manifestasse ainda de outra forma: as leis dever-se-iam referir sempre a específicas 

finalidades sócio-económicas. De acordo com o pensamento realista, não faz qualquer 

sentido desenvolver uma lei que se pretenda, por exemplo, aplicar a todos os contratos, 

uma vez que o contexto em que estes se integram pode variar dramaticamente (17). 

                                                 
15 Para maior desenvolvimento, William Fisher e Morton Horwitz, op. cit., p. 6. 
16 Segundo Wesley Hohfeld as referidas variedades eram oito: rights, privileges, immunities, duties, no-
rights, liabilities and disabilities. Sobre este assunto, William Fisher e Morton Horwitz, op. cit., p. 6. 
17 A este propósito, importa salientar que alguns autores realistas, nomeadamente Jerome Frank, 
argumentavam que a realidade social é demasiado vasta e que, por isso, não era possível aplicar qualquer 
tipo de normas legais, mesmo se mais restritas. Dessa forma, o juiz deveria, na resolução de casos 
concretos, implementar uma série de procedimentos por forma a apreender a realidade subjacente ao caso, 
tendo sempre em mente a necessidade de neutralizar as suas próprias antipatias e simpatias face à situação 
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6. O valor das normas jurídicas para a escola realista. Para além do 

“particularismo”, descrito no ponto anterior, o programa realista apresentou uma 

segunda faceta de política legislativa que se pode consubstanciar na emblemática 

expressão purposite adjudication. Significa esta que, no processo de tomada de decisão, 

devem os tribunais primacialmente valorar políticas sociais prosseguidas pelas leis. 

Como vimos, entendiam os realistas que a referência directa aos seus fins seria a única 

forma pela qual a lei poderia ser aplicada a factos concretos. Com efeito, sustentavam 

que mesmo as melhores leis não poderiam ser aplicadas através de meros raciocínios 

dedutivos dado que, dessa forma, seria bastante provável que várias leis fossem 

subsumíveis na mesma situação concreta. Em suma, apenas as leis e normas jurídicas 

cujo escopo estivesse claramente delimitado poderiam ser efectivamente aplicadas. 

Refira-se ainda que esta constatação tem igualmente um duplo alcance num sistema de 

common law : não só obriga o legislador que pretenda emanar um determinado regime 

legal a fazê-lo com a preocupação de tornar os seus objectivos bem definidos, como 

também força os juizes a tornar clara a política social que pretendem proteger com as 

decisões que emanam. 

Neste particular, foi particularmente feliz e demonstrativa a expressão de Karl Llewelyn 

que afirmou que “the rightest and most beautiful type of legal rule, is the singing rule 

with purpose and with reason clear”. Ou seja, entendeu o referido autor que só este tipo 

de normas musicais poderia servir de guia para os juristas e não juristas (18). Acontece, 

no entanto, que para os realistas, mesmo estas normas jurídicas eram consideradas 

efémeras. É que, se por um lado, a enunciação das finalidades de uma norma jurídica 

permitia aos tribunais adoptá-las em casos concretos, por outro os realistas sempre 

consideraram que os tribunais mantinham total liberdade, no caso de discordarem com a 

finalidade predisposta na norma, para a modificar. Em suma, os juizes tinham o Direito 

e o dever de constantemente rever as políticas adoptadas pelos seus predecessores e pelo 

                                                                                                                                               
em apreço. Já Karl Llewellyn defendia ser possível que normas legais mais restritas conseguissem regular 
uma dada realidade social. Com efeito, argumentava este autor que o estudo intensivo de uma 
determinada prática social, incluindo o exame da forma como os seus participantes respondem a 
diferentes regimes legais, poderia fazer com que um juiz emanasse uma norma legal que funcionasse 
como precedente para casos futuros. Sobre este assunto, William Fisher e Morton Horwitz, Origins of 
American Legal Realism: the legal realism, op. cit., p. 6 e Karl Llwellyn, The Common Law Tradition in 
Deciding Appeals, Brown, Little, 1960, p. 121 a 126. 
18 Sobre os esforços que Llewellyn para implementar este posição no Uniform Commercial Code, V. 
Zipporah Batshaw Wiseman, The Limits of Vision: Karl Llewellyn and the Merchant Rules, 100, Harv. 
L. Rev., Janeiro de 1987, p. 465. 
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legislador, mantendo um espaço de liberdade total para decidir um determinado caso. 

Ora, estes poderes dos juizes implicam necessariamente a falência de qualquer tipo de 

projecto de sistema jurídico unificado (19).  

 

7. O pluralismo ético como consequência da ideias realistas. Se, como os realistas 

defendem, o conteúdo de todas as normas legais deve estar determinado por uma 

determinada finalidade, e se a interpretação dessas normas deve ser feita tendo em vista 

essa finalidade, é necessário que o legislador de common law, juiz ou legislador stricto 

sensu, tenha uma perfeita consciência de quais as finalidades que reporta importantes 

em cada norma. Nestes termos, é sempre necessário valorar quais as finalidades que 

devem ser prosseguidas em cada momento por uma norma jurídica. 

Ora, neste ponto, o pensamento da teoria realista não presta particular atenção ao 

conteúdo dos princípios e políticas que devem nortear a actuação do legislador numa 

determinada situação. Por exemplo, no que concerne à questão da existência de valores, 

Karl Llewellyn afirmou não lhe parecer possível atingir a visão do bem através do uso 

da razão, mas apenas através da fé (20). Ou seja, entende este autor, que os valores não 

são susceptíveis de prova e que, portanto, não podemos extrair do mundo dos valores 

qualquer finalidade social que possa ser universalmente seguida pelo legislador. 

Em suma, a teoria realista caiu num claro pluralismo ético na medida em que, admitindo 

que uma variedade de políticas podiam ser seguidas numa determinada situação, 

colocou o legislador na desconfortável posição de ter de escolher uma delas sem ter 

critérios para tal.  

                                                 
19 A este propósito, refira-se que esta posição da teoria realista contraria o pensamento do juiz Oliver 
Wendell Holmes. Este jurista que advogou, tal como os realistas, a necessidade de o legislador e os 
juizes criarem normas legais com uma finalidade bem definida, acreditava que a criação de respostas 
dadas pelos tribunais a um conjunto particular de questões poderia gradualmente dar lugar a um 
detalhado, consistente e relativamente perene sistema de normas que  poderia orientar as partes sobre o 
que estas podiam ou não podiam fazer. Para maior desenvolvimento, William Fisher e Morton Horwitz, 
op. cit., p. 7. 
20 Sobre este assunto, William Fisher e Morton Horwitz, op. cit., p. 8. 
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Capítulo III – Implicações e críticas à teoria realista 

 

8. Implicações do realismo no sistema jurídico norte-americano. Os postulados 

defendidos pela teoria realista americana contrariam princípios fundamentais do sistema 

jurídico norte-americano e constituem uma forte crítica ao sistema jurídico-político 

vigente neste pais. 

O primeiro dos referidos postulados, claramente contrário a um verdadeiro sistema 

democrático de governo, é o conceito de purposite adjudication, explanado no capítulo 

II deste ensaio. Um sistema de governo democrático impõe que a feitura de normas 

legais deva ser atribuída, directa ou indirectamente, a instituições legitimadas pelo voto 

dos cidadãos. Ora, os realistas defendem que os juizes, ao decidirem casos concretos, 

podem não só não fundamentar as suas decisões em leis emanadas por representantes 

eleitos pelos cidadãos, como também em decisões judiciais anteriores (21). Em suma, se, 

como os realistas argumentam, os juizes podem proferir sentenças sem qualquer base 

legal, então estará violado um valor fundamental do sistema democrático em vigor nos 

E.U.A.. 

As teses advogadas pela teoria realista americana colocam também em causa o processo 

de fiscalização da constitucionalidade existente no sistema jurídico norte-americano. 

Com efeito, o poder dos tribunais para invalidarem legislação que considere contrária a 

princípios constitucionais é recusado pelos realistas. No entanto, pelo menos desde o 

fim do séc. XVIII, entende-se nos E.U.A. que a fiscalização da Constituição pelos 

tribunais, muito embora não expressamente prevista nas Constituições estaduais e na 

Constituição federal, é um poder destes e não representa uma usurpação do poder 

legislativo por parte do poder judicial. Assim, os juizes devem, no exercício do seu 

poder, estar vinculados pelos preceitos constitucionais. Ora, os teóricos realistas 

defendem que os juizes não devem construir as suas decisões com base em qualquer 

tipo de diplomas legais, mas sim em palpites decorrentes da sua própria construção da 

realidade, o que obviamente contraria a existência de um processo de fiscalização da 

constitucionalidade. 

                                                 
21 Ou seja, podem não fundamentar as suas decisões na regra do precedente, cuja democraticidade resulta 
da inacção do processo político que, dessa forma, implicitamente a ratifica.  
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Por último, podemos também dizer que o programa realista apresenta profundas 

incompatibilidades com a própria definição do que deve ser um Estado de Direito (22). 

Isto porque, se entendermos que por Estado de Direito se deve entender o Estado onde 

as leis sejam gerais e abstractas e emanadas por órgãos legitimados pelos cidadãos, 

então o processo de “feitura de leis” proposto pelos realistas contraria frontalmente estes 

requisitos. Na verdade, para os realistas, o Estado deve impor a sua vontade aos 

cidadãos, não através da promulgação de leis gerais e abstractas, mas sim de leis 

específicas com uma finalidade pré-determinada (23). 

 

9. Principais críticas a apontar à teoria realista. Para além das implicações que a 

teoria realista teve sobre o sistema jurídico norte-americano, desenvolvidas no ponto 

precedente, são várias as críticas que se podem fazer à mesma. 

Em primeiro lugar, parece evidente o facto de a visão realista do Direito não poder ser 

encarada de uma forma universal. É que o esboço de explicação da definição de Direito 

que os realistas apresentam, baseado na força interventiva dos tribunais, só pode ser 

enquadrado num sistema de common law como o americano. 

Outro ponto onde a teoria realista não procede diz respeito ao diminuto valor que dá às 

regras e princípios quando comparadas com as decisões dos tribunais num caso 

concreto. Esta valoração resulta, em larga medida, do relativismo ético dos realistas que, 

como vimos, sustenta que nenhum valor pode ser tido como indiscutível. A nosso ver, a 

visão realista é errada dado que ao separar o ser do dever ser e se concentrar 

exclusivamente no ser, ignora totalmente a questão dos valores na sua teoria.  Ora, ao 

fazer isto a teoria realista torna-se totalmente formalista, possibilitando por essa via que 

qualquer ideologia possa ser prosseguida, visto não formular qualquer critério que 

permita distinguir o bom do mau Direito (24). 

                                                 
22 Sobre a noção  Estado de Direito ou “rule of law” no sistema jurídico político norte-americano e suas 
diversas concretizações: V. John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 
1971, p. 235 a 242 (obrigatoriedade de publicidade e não retroactividade das leis) , Friedrich Hayek, The 
Constitution of Liberty, University of Chicago Press, 1960, p. 153 e 154 (princípio da igualdade), e o caso 
United States v. Nixon, 418 US 683, 715 (1974) (nenhuma pessoa está acima da lei). 
23 Refira-se ainda, a este propósito, que o valor segurança do Direito é ainda posto em causa pelo facto de 
os realistas advogarem que a regra do precedente pode ser ultrapassada pelos juizes sempre que estes o 
desejarem. Sobre este assunto, William Fisher e Morton Horwitz, op. cit., p. 9 e infra no ponto 6 deste 
ensaio. 
24 No mesmo sentido, Surya Prakash Sinha, op. cit., p. 267 e Stephen S. Burton, “Particularism and 
the Rule of Law”, in Ian Shapiro (ed.), The Rule of Law – Nomos XXXVI, New York University Press, 
1994, p. 178 a 198.  
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Um outro aspecto da metodologia realista que nos parece dever ser criticado decorre do 

facto desta teoria se focalizar essencialmente na letra da lei para, posteriormente, criticá-

la como sendo inadequada para a decisão de casos concretos. No entanto, como é 

evidente, esta metodologia esquece-se que não é a letra da lei que importa 

primacialmente, mas sim o seu espírito. Para além disso, é necessário não esquecer um 

elemento fundamental da interpretação das leis que permite que a lei se adapte 

constantemente e que se consubstancia na chamada interpretação actualística ou 

evolutiva (25). Ou seja, a prescrução da vontade do legislador através da interpretação 

actualística e teleológica são fenómenos que os realistas ignoraram totalmente (26).   

Ainda outro ponto focado pela teoria realista que não merece aprovação traduz-se na 

afirmação de que cada caso submetido a julgamento é único e que, portanto, o legislador 

não podia prever ex ante a sua regulação. Ora, é por demais evidente que, neste 

particular, os realistas se esquecem que as leis são gerais e abstractas e não individuais e 

concretas (27).  

Por último, resta focar um último ponto: os realistas entendem o Direito como uma 

ciência natural e não normativa. Ou seja, partem do princípio de que o Direito terá uma 

base empírica e por escopo o prever de determinadas situações. A nosso ver, esta visão 

do Direito é errada, uma vez que nos parece que o Direito é claramente uma ciência 

normativa que se centra em acções humanas que, por sua vez, devem ser tidas como 

legais ou ilegais com base em critérios racionais. Para além do mais, como bem nota 

Surya Prakash Sinha (28), na génese desta visão do Direito como uma ciência natural 

está a confusão entre os casos concretos propriamente ditos e o sistema de case law. Isto 

porque, é óbvio que não são os casos concretos que devem ser seguidos pelos tribunais, 

mas sim a ratio decidendi dos mesmos que, refira-se, não é constituída por factos que 

possam ser empiricamente recolhidos.  

                                                 
25 Como bem nota Eduardo Norte Santos Silva, pela “interpretação actualística pretende-se captar o 
sentido e alcance que a lei tem no momento da sua aplicação a cada caso concreto. Porquanto se entende 
que o Direito – e  cada uma das normas que o compõe – constituí uma realidade viva e dinâmica, que 
acompanha as mutações sociais e a elas constantemente se adapta, em permanente adequação ao devir”. 
Para maior desenvolvimento, Eduardo Norte Santos Silva, Introdução ao Estudo do Direito, Vol. 2, PF 
Editores, Sintra, 1998, p. 199. 
26 Sobre a interpretação das leis, V. José de Oliveira Ascenção, O Direito – Introdução e Teoria Geral, 
Almedina, 6ª Edição, Coimbra, 1996, p. 363 a 405, A. Santos Justo, Introdução ao Estudo do Direito, 
Coimbra Editora, 2001, p. 313 a 336 e J. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso 
Legitimador, Almedina, Coimbra, 1993, p. 175 a 188. 
27 No mesmo sentido, Surya Prakash Sinha, op. cit., p. 268. 
28 V. Surya Prakash Sinha, op. cit., p. 270. 
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10. Outros factores que motivaram o abandono da teoria realista. O realismo 

conheceu o seu apogeu no período que mediou as duas grandes guerras mundiais. No 

entanto, por volta dos finais dos anos 30, iniciou-se na universidades americanas um 

movimento contrário às ideias propostas pelos realistas. 

Um dos factores que motivou o início do referido movimento decorreu dos 

desenvolvimentos políticos internacionais que sucederam nesta conturbada época. 

Efectivamente, ao mesmo tempo que na Europa o fascismo e o nazismo emergiam, o 

relativismo ético advogado pelos realistas americanos contrariava frontalmente a 

tradicional fé americana na lei e nos valores morais que estiveram na fundação da 

democracia norte-americana,.  Simultaneamente, a clara oposição das propostas realistas 

com a própria ideia de Estado de Direito e, igualmente, alguns factores domésticos 

decorrentes do apoio dos realistas ao New Deal motivaram o repúdio destas teorias pela 

generalidade dos juristas norte-americanos. 

Em suma, quando a 2ª Guerra Mundial terminou, a teoria realista americana, enquanto 

movimento organizado, extinguiu-se. No entanto, muitas das ideias que os realistas 

popularizaram continuaram a influenciar os juristas contemporâneos. Com efeito, no 

próximo capítulo desta exposição procuraremos explanar as ramificações que as ideias 

realistas tiveram na cultura jurídica norte-americana e que perduraram até aos nossos 

dias. 
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Capítulo IV – Ramificações do realismo na cultura jurídica-política 

norte-americana contemporânea 

 
11. Influência da teoria realista no movimento Law and Society. As teses defendidas 

pelo movimento Law and Society (29), iniciado em 1964, têm implícitas alguns 

princípios advogados pela teoria realista do Direito. Com efeito, os promotores deste 

movimento, que tem por objectivo desenvolver estudos interdisciplinares na área do 

Direito e da Sociologia, partilham com os realistas o mesmo fascínio pela law in action 

desenvolvida pelos tribunais, ao mesmo tempo que minimizam o valor dos textos legais 

(30). Para além deste aspecto, os seguidores do movimento Law and Society acreditam, 

tal como os realistas, que a investigação empírica é o melhor método para estudar o 

Direito. 

Refira-se ainda que muitos dos estudos desenvolvidos no seio do movimento Law and 

Society, designadamente no âmbito da chamada law in action, permitiram concluir que 

os juizes manifestam um certo padrão na aplicação de leis e precedentes judiciais. 

Efectivamente, concluíram estes estudos que a lei não pode ser olhada como um 

instrumento neutral, mas sim como uma forma dos mais poderosos manifestarem o seu 

poder. Ou seja, esta conclusão, da mesma forma que os postulados realistas, põe em 

causa a própria noção de Estado de Direito visto esta exigir a igualdade de todos perante 

a lei. 

 

12. O realismo e os Critical Legal Studies. O movimento dos Critical Legal Studies 

teve, desde o seu início em 1977, uma influência enorme no pensamento jurídico norte-

                                                 
29 Sobre este movimento, V. Morton Horwitz, The Law and Society Movement, disponível em 
http://web.lexis.com/xchange/Content/Bridge/R2/lawandsociety/index.htm. 
30 Este fascínio pela law in action, partilhado pelos movimentos Law and Society e realista, pode também 
ser transposto para a Law & Economics, também conhecida por análise económica do Direito. Com 
efeito, esta última corrente metodológica procurou, a partir dos anos 50, defender a necessidade dos 
juizes, na resolução de casos concretos, procederem a uma análise custo/benefício das suas decisões por 
forma a minimizar os custo de transacção ou custos sociais de cada sentença e, assim, conseguirem atingir 
o máximo de eficiência económica. Para maior desenvolvimento, Neil Komesar, Imperfect Alternatives, 
Choosing Institutions in Law, Economics and Public Policy, Chicago, Chicago University Press, Richard 
Posner, Economic Analysis of Law, 4th ed., Boston, Little, Brown and Company, 1992 e Ronald 
Coase,  “ The problem of Social Cost”, in The Journal of Law & Economics, Vol. III, 1960. 
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americano (31). As suas principais teses, que também se centram na chamada law in 

action, têm enormes semelhantes com as teses realistas e, da mesma forma que estas, 

constituem uma crítica incisiva ao sistema jurídico-político em vigor nos EUA. 

Com efeito, uma das mais notórias teses propostas pelos Critical Legal Studies foi a 

chamada indeterminacy thesis. Segundo esta, a previsibilidade do sistema jurídico não 

resulta da própria coerência interna deste ou da interpretação que os juizes façam das 

leis, mas sim de dois aspectos extraídos da prática jurídica. Em primeiro lugar, a 

previsibilidade advém do facto de o conhecimento do conteúdo das normas jurídicas 

decorrer, em larga medida, da simbiose da combinação do conhecimento do diferente 

papel desempenhado pelas várias instituições jurídicas, do entendimento de senso 

comum que existe sobre o significado das leis, de convenções existentes sobre a 

existência de determinadas regras e excepções e do facto de estarmos perante juizes 

conservadores ou liberais (32).  

Segundo os Critical Legal Studies, a previsibilidade das normas jurídicas resulta 

também do facto do chamado mainstream legal thought privilegiar um dos termos em 

cada par de conceitos contraditórios (33). Concretizando: o mainstream legal thought 

escolhe como paradigmáticas, e presuntivamente aplicáveis, as normas legais associadas 

com os ideais do individualismo, do subjectivismo dos valores e da livre vontade, ao 

passo que trata como excepcionais as normas legais associadas com os ideias de 

altruísmo, do objectivismo de algumas verdades éticas e do determinismo (34). Ora, se é 

verdade que esta escolha ajuda a estabilizar e a tornar razoavelmente previsíveis as 

decisões judiciais, a realidade demonstra que as convenções que modelam estas 

decisões são tão ténues, que permitem que sejam invocadas e atendidas as aduzidas 

excepções aos termos normalmente invocados pelo mainstream legal thought como 

                                                 
31 Sobre este movimento, V. John Henry Schlegel, Notes Toward na Intimate, and Affectionate History 
of the Conference on Critical Studies, 36 Stan. L. Rev. 391 (Janeiro de 1984) e Mark Kellman, A guide 
to Critical Legal Studies, Harvard University Press, Cambrigde, 1987. 
32 Note-se, em relação a este último aspecto, a clara aproximação às ideias realistas que sustentavam que a 
decisão judicial resultava da própria personalidade do juiz e não das normas legais propriamente ditas.  
33 Tal como os realistas, os intervenientes no movimento dos Critical Legal Studies também defendiam 
que por cada norma legal autoritária existia igualmente uma outra norma que a contradizia. A este 
propósito, Mark Kelman sustentava que os conflitos entre normas eram manifestações contradições no 
pensamento liberal. Entre essas contradições destacava o empenho dos pensadores liberais em aplicar 
mecanicamente leis como forma de resolução de conflitos, ao mesmo tempo que permitiam e, por vezes, 
incentivavam a criação de normas ad-hoc. Para maior desenvolvimento, William Fisher e Morton 
Horwitz, op. cit., p. 11 e Mark Kellman, op. cit., p. 325. 
34 Sobre este assunto, William Fisher e Morton Horwitz, op. cit., p. 12. 
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paradigmáticos (35). Desta forma, não pode existir um sistema jurídico coerente e, muito 

menos, uma forma integrada resolução de litígios, justamente por existir sempre uma 

indeterminação latente sobre o Direito a aplicar. 

A indeterminacy thesis constitui uma clara extensão da crítica realista ao sistema 

jurídico americano (36). No entanto, os realistas sustentavam que a adopção da técnica 

da purposive adjudication poderia resolver o problema da indeterminação do sistema 

judicial, ao passo que os defensores dos Critical Legal Studies não acreditavam nesta 

solução, uma vez que defendiam que o sistema de princípios e políticas a que o 

legislador se poderia socorrer, ao abrigo da purposive adjudication, seria também 

incoerente e ineficaz.  

Uma outra tese associada aos Critical Legal Studies, e que também encontra algumas 

ramificações na teoria realista, diz respeito à importância que este movimento deu ao 

poder do discurso jurídico, cujo caso paradigmático são as sentenças dos magistrados. 

Segundo os autores conotados com os Critical Legal Studies, na história americana, este 

tipo de linguagem jurídica, emanada pelos juizes, procurou coarctar o pensamento 

imaginativo sobre o Direito e tentou obscurecer as enormes contradições existentes no 

sistema jurídico americano. Nestes termos, o objectivo central dos Critical Legal 

Studies seria justamente libertar os cidadãos norte-americanos deste tipo de discurso 

jurídico. 

Em conclusão, podemos afirmar que as teses advogadas pelos Critical Legal Studies são 

uma amplificação dos ataques realistas ao sistema jurídico americano. Na verdade, tal 

com acontecia com as teses realistas, nelas estão implícitas ataques às teorias liberais de 

democracia. 

                                                 
35 Exemplo claro desta situação é o facto de ser sempre possível a um advogado mais irreverente utilizar 
as aduzidas excepções num determinado caso. 
36 Sobre a visão realista do carácter indeterminado das sentenção, V. Andrew Altman, “Legal Realism, 
Critical Legal Studies, and Dworkin”, in Joel Feinberg e Hyman Gross, Philosophy of Law, 
Wadsworth Publishing Company, Fifth Edition, 1995, p. 177. 
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Capítulo V – O caso Tinker v. Des moines 

 

13. A importância do Supremo Tribunal Federal no sistema jurídico norte-

americano. Os acórdãos do Supremo Tribunal Federal, normalmente mencionado como 

the highest court on land, têm uma importância fundamental no sistema 

jusconstitucional norte-americano.  Com efeito, dado que o conteúdo preceptivo da 

Constituição dos E.U.A. não se limita ao próprio diploma constitucional, isto é à 

Constituição em sentido instrumental, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal são, no 

seu conteúdo dispositivo, fontes de normas jurídico-constitucionais directamente 

exequíveis (37). 

Nestes termos, podemos afirmar que o estudo do Direito constitucional norte-americano 

é, em larga medida, orientado pela análise dos acórdãos mais importantes lavrados pelo 

Supremo Tribunal Federal. Efectivamente, ao longo dos últimos 200 anos, a 

jurisprudência deste tribunal tem tido uma importância inigualável, na medida em que 

foram vários os acórdãos que procuraram, por exemplo, resolver querelas doutrinárias e 

ideológicas (38), alcançar soluções inovadoras no plano constitucional (39), ou, ainda, 

estabelecer novos princípios constitucionais (40).  Ora, no campo dos chamados civil 

rights, o acórdão Tinker v. Des Moines marcou, sem dúvida, a jurisprudência 

constitucional norte-americana. 

 

14. O caso Tinker v. Des moines. Muito sucintamente, no caso Tinker v. Des Moines, 

datado de 1969, o Supremo Tribunal Federal veio afirmar a protecção, ainda que de uma 

forma limitada, dos estudantes no seio das escolas pré-universitárias. Mais 

concretamente, o tribunal alargou a aplicação dos chamados first emmendment rights, 

que protegem os direitos à liberdade de expressão, à esfera das escolas pré-

                                                 
37 Ou seja, são normas directamente invocáveis e imediatamente aplicáveis, constituindo, por isso, 
auxiliares incontornáveis do interprete na interpretação e aplicação da Constituição  dos E. U. A.. Sobre a 
noção de normas constitucionais directamente exequíveis, V. Jorge Miranda, Manual de Direito 
Constitucional, Vol. III, Coimbra Editora, 3ª Edição, 1991, p. 246 a 250. 
38 V. O caso Roe v. Wade que afirmou a protecção do aborto, em determinadas condições ou o caso 
Abington v. Schenpp que esclareceu o alcance da separação entre o Estado e as igrejas. 
39 V. O caso McCullock v. Maryland que fundou a doutrina dos poderes implícitos das autoridades 
federais. 
40 V. O caso Marbury v. Madison que estabeleceu o princípio do primado da Constituição sobre a 
legislação ordinária ou o caso U.S. v. Virginia que introduziu o princípio da proibição da discriminação 
sexual na escola, no acesso ao emprego e às forças armadas. 
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universitárias e, em particular, à esfera jurídica dos estudantes enquanto membros da 

comunidade escolar (41). 

Com o acórdão Tinker, o Supremo Tribunal Federal criou um novo precedente que é 

claramente contrário ao entendimento generalizado da doutrina jusconstitucionalista 

americana, que entendia que no estatuto dos estudantes pré-universitários se podia 

conter algumas limitações ao exercício dos seus direitos cívicos (42). O novo 

entendimento postulado pelo Supremo Tribunal Federal promoveu a protecção da 

liberdade de expressão dos estudantes no meio escolar sempre que, pelo seu exercício, 

não fique prejudicado o normal funcionamento das aulas. Desta forma, ficaram 

proibidas a utilização irrestrita da censura sobre as opiniões expressas pelos estudantes, 

tal como ficaram condicionados, à existência de um obstáculo ao normal funcionamento 

das aulas, os sistemas sancionatórios internos existentes nas escolas (43). 

 

15. Crítica realista à decisão do caso Tinker v. Des Moines. Uma crítica realista ao 

acórdão Tinker v. Des Moines procuraria justificar a decisão tomada, não com 

fundamento na Constituição, mas sim, como vimos, na própria personalidade dos juizes 

e dos palpites que estes tivessem em relação ao caso. 

Ora, no caso Tinker v. Des Moines, verificamos que os magistrados responsáveis pela 

decisão do processo eram os nove juizes do Supremo Tribunal Federal. A presidir 

                                                 
41 A este propósito, refira-se que o processo Tinker teve a sua origem num apelo ao uso de braçadeiras 
pretas, em sinal de luto pelas vítimas do Vietname, promovido por várias organizações de estudantes 
pacifistas da cidade de Des Moines, no estado do Iowa. Em resposta a este apelo, os reitores de todas as 
escolas de Des Moines decidiram proibir o uso de braçadeiras de luto nas suas escolas. No entanto, apesar 
da proibição, três jovens, designadamente os irmãos John e Mary Beth Tinker e Christopher Eckardt, 
decidiram comparecer na sua escola com uma braçadeira preta nos respectivos braços. Mais tarde, quando 
estavam a frequentar uma aula, foram todos intimados pelos seus reitores a retirar as braçadeiras. Ao 
recusarem-se a fazê-lo, alegando ser o uso da braçadeira uma forma de expressão constitucionalmente 
protegida, foram suspensos e impedidos de regressar às aulas enquanto não acatassem as regras escolares. 
O resultado desta contenda foi a interposição de uma acção, por parte dos três estudantes, junto de um 
tribunal federal, onde requeriam uma injunção permanente contra o Des Moines Independent Community 
School District, por forma a que este fosse forçado a revogar a proibição do uso de braçadeiras pretas no 
recinto escolar e a admitir o regresso dos estudantes às suas escolas sem que lhes fosse aplicada qualquer 
sanção. Por último, note-se que os estudantes foram derrotados na primeira instância, tendo 
posteriormente recorrido para o U.S. Court of Appeals for the Eight Circuit, onde voltaram a perder, e 
finalmente para o Supremo Tribunal Federal onde, como vimos, obtiveram vencimento. Sobre este muito 
interessante processo, V. John W. Johnson, The struggle for student rights – Tinker v. Des Moines and 
the 1960´s, Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 1997. 
42 Nomeadamente censuras expressas às opiniões dos alunos ou até, em alguns casos, a possibilidade de 
invasão da sua privacidade. 
43 Em suma, no caso Tinker, o Supremo Tribunal Federal considerou que o uso simbólico de vestuário 
com fins políticos constituí uma forma de discurso protegida pela first emmendment constitucional, sendo 
que a liberdade de expressão dos estudantes apenas poderia ser restringida quando as entidades dirigentes 
das escolas demonstrassem que ela provocava uma interferência substancial ao seu funcionamento destas. 
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estava o chief justice Earl Warren, provavelmente o mais carismático e influente juiz 

da história desta instituição, que era tido como líder e símbolo de uma verdadeira 

revolução constitucional de pendor liberal que ocorreu na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal nas décadas de 50 e 60 (44). Com este passado, o juiz Warren era tido 

como potencialmente favorável à pretensão dos estudantes, dado estes invocarem a 

violação das suas liberdades de expressão. Da mesma forma, dos juizes William O. 

Douglas, William Brennan, Thurgood Marshall e Abe Fortas, todos conhecidos 

pela suas fortes convicções liberais, era esperado o apoio à mencionada pretensão. Em 

sentido contrário, dos juizes John Marshall Harlan II e Potter Stewart, ambos 

conservadores, previa-se uma forte contestação à tese sustentada pelos estudantes neste 

processo. Por último, o voto dos juizes Abe Fortas e Byron R. White, era tido como 

incerto dado que ambos os juizes, ao longo da sua carreira, tinham assumido posições 

muito ambíguas nas matérias relacionadas com este caso (45). 

Do exposto resulta que deveria ser esperada uma maioria de opiniões favoráveis à 

pretensão invocada pelos estudantes dado que, pelo seu passado, os juizes Warren, 

Douglas, Brennan, Marshall e Fortas eram todos sensíveis aos argumentos 

apresentados por estes. 

Ora, os juizes, no caso Tinker, tiveram de se pronunciar sobre o mesmo em duas 

ocasiões. A primeira ocorreu no momento da apreciação da petição de writ of certiorari 

interposta pelos estudantes (46). Segundo o art. 10º do estatuto do Supremo Tribunal 

Federal, os juizes deste tribunal podem considerar que uma determinada petição é 

“certificável” quando considerarem que a mesma é suficientemente importante (47). Ou 

seja, os juizes dispõem de uma discricionaridade quase absoluta para decidir que casos 

                                                 
44 Foi, por exemplo, o juiz Warren o relator do acórdão Brown v. Board of Education, datado de 1954, 
onde foram declarados inconstitucionais a existência de escolas onde subsistisse a segregação racial. 
45 Com efeito, Hugo Black, antigo membro do Ku Klux Klan, foi quase sempre um defensor das 
liberdades individuais. No entanto no caso Adderley v. Florida, decidido dois anos antes do caso Tinker, 
este juiz condenou a actuação de dois estudantes negros que se tinham manifestado na sua escola. Por sua 
vez, Byron R. White foi sempre conhecido por não basear as suas decisões em princípios ou técnicas 
jurídicas, mas sim numa análise pragmática da efectividade de uma determinada decisão. Assim, a sua 
opinião em casos relacionados com a liberdade de expressão foi sempre muito inconstante. Para maior 
desenvolvimento, John W. Johnson, op. cit., p. 147 a 149. 
46 O writ of certiorari é uma forma de recurso jurisdicional pela qual um particular recorre para o 
Supremo Tribunal Federal da decisão tomada por um tribunal inferior. Na altura em que o caso Tinker foi 
apreciado, cerca de 90% do casos que chegavam ao conhecimento do Supremo eram writs of certiorari. 
Sobre este assunto, John W. Johnson, op. cit., p. 121. 
47 Neste particular, os números falam por si: durante o ano de 1967, 1532 petições de writs of certiorari 
deram entrada neste tribunal, mas só 156 foram concedidas. 
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devem apreciar, sendo que existe uma regra informal que afirma que um writ of 

certiorari, para poder ser apreciado, deve merecer, pelo menos, o voto de quatro dos 

noves juizes do tribunal (48).   

Como referimos, os votos dos juizes, dado as suas bem conhecidas opiniões, eram 

previsíveis com a excepção dos juizes Fortas e White. No entanto, os resultados da 

votação foram surpreendentes: cinco a favor (William Brennan, William O. Douglas, 

Thurgood Marshall, Potter Stewart e Earl Warren) e quatro contra (Hugo Black, 

Abe Fortas, John Marshall Harlan II e Byron White) (49). Isto porque, se o voto 

contra do juiz Abe Fortas se pode compreender dado que este juiz, muito embora seja 

tido como liberal, em alguns casos anteriores tinha decidido da mesma forma, já o 

sentido de voto do juiz Hugo Black é muito intrigante. É que este juiz, conotado como 

um feroz defensor das liberdades de expressão, acabou, mais tarde, por ser o relator da 

decisão final que deu razão aos estudantes! Ora, como explicar que um juiz vote contra 

a apreciação de um caso e, posteriormente, seja o relator e principal impulsionador da 

decisão do caso que, em primeira instância, não queria julgar e que veio revogar a 

decisão do tribunal recorrido? 

Uma primeira explicação para este fenómeno poderia ser a invocação do facto de a 

concessão de um “writ of certiorari” ser feita num momento processual prévio à 

discussão do fundo da causa e, por isso, o juiz Black poderia ter tido apenas um 

conhecimento superficial do processo nesta primeira fase, tendo posteriormente 

inflectido a sua opinião com base num estudo mais aprofundado das matérias em 

apreço. No entanto, esta explicação não procede pois o próprio juiz Black escreveu um 

memorando aos seus assistentes onde referia que, a este processo, deveria ser concedido 

um “writ of certiorari” (50). 

Uma outra tese para este estranho fenómeno é avançada por John W. Johnson (51). 

Para este autor, o sentido de voto do juiz Black resulta da profunda amizade que este 

mantinha com o Presidente da República Lyndon B. Johnson. Assim, este juiz teria 

                                                 
48 A este propósito, o juiz Frank Murphy disse que os “writs of certiorari are matters of grace”. V. John 
W. Johnson, op. cit., p. 122. 
49 Note-se que o sentido de voto de cada juiz não é publico na apreciação de “writs of certiorari”. 
Ocasionalmente, pode um juiz declarar que vota vencido e dessa forma revelar a sua orientação mas, na 
maioria dos casos, tal não acontece. No caso Tinker não existiram votos de vencido mas, alguns anos 
depois, foram descobertos documentos privados que continham a relação da votação efectuada. Para 
maior desenvolvimento, John W. Johnson, op. cit., p. 128. 
50 V. John W. Johnson, op. cit., p. 129. 
51 V. John W. Johnson, op. cit., p. 129 e 130. 



23  
 

votado contra dado que, quando a votação sobre o “writ of certiorari” ocorreu, em 

Março de 1968, decorriam manifestações em larga escala contra a guerra do Vietname, 

uma das quais cercava em permanência a Casa Branca, na altura habitada por Lyndon 

B. Johnson. Mas, quando a decisão final do caso Tinker foi tomada, em Fevereiro de 

1969, Lyndon B. Johnson já não era presidente e, desta forma, o voto do juiz Black já 

não colocava embaraços políticos de espécie alguma ao seu amigo. 

A ilustrada tramitação do caso Tinker demonstra, a nosso ver, com alguma claridade, 

que as severas críticas dos realistas ao sistema judicial americano têm algum 

fundamento. Muito embora o radicalismo das suas posições (52), parece-nos que na 

actuação dos juizes de tribunais superiores como o Supremo Tribunal Federal, a 

aplicação do Direito é muitas vezes postergada em favor de opiniões pessoais motivadas 

por factores exteriores ao mundo do Direito, muitas vezes inerentes à própria 

personalidade dos juizes. Não se quer com isto defender que os juizes não possam ter 

uma determinada pré-compreensão sobre os casos que devam julgar, mas parece 

imperativo, para salvaguarda da própria democracia, que procurem julgar justa e 

imparcialmente com base na lei. 

                                                 
52 As quais criticamos no ponto 9 deste ensaio. 
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Conclusões Finais 

 

 

O objectivo a que nos propusemos ao iniciar este trabalho consubstanciou-se na 

descrição da visão que a teoria realista americana teve sobre o Direito, procurando aferir 

as consequências e reminiscências que esta original metodologia teve e ainda mantém. 

Com essa finalidade, ao longo da exposição, procuramos ilustrar as principais vertentes 

desta teoria, aferindo as razões que estiveram na sua génese e no seu abandono, para 

além da influência que ainda mantém actualmente. Nestes termos, resta-nos agora tentar 

extrair dessa tarefa as necessárias ilações e procurar um esboço de explicação para as 

mesmas. 

A conclusão a tirar, a nosso ver, é clara: concorde-se ou não com as conclusões a que 

chegaram, parece claro que os realistas americanos determinaram indelevelmente a 

cultura jurídica americana do século XX. Com efeito, com o seu radicalismo, a teoria 

realista colocou vários desafios ao secular sistema jurídico norte-americano. Mais 

especificamente, os realistas colocaram em causa três dos mais queridos ideais dos 

cidadãos norte-americanos: a noção de que são os cidadãos, tidos como a base da 

democracia, que escolhem as leis pelas quais são governados através do exercício do 

direito de voto; a convicção de que a fiscalização da leis, e mais especificamente da 

Constituição, reforça a democracia representativa; e a fé na existência de um governo de 

leis e não de homens. 

A influência das ideias dos realistas perpetuou-se muito para além do fim do realismo 

enquanto movimento organizado. Como procuramos demonstrar, movimentos como o 

Law and Society e Critical Legal Studies ampliaram os postulados do realismo. Em 

sentido contrário, a maioria das escolas metodológicas americanas que sucederam os 

realistas procuraram de várias formas combater as suas ideias. O resultado destas 

querelas metodológicas criou uma rica panóplia de visões sobre o Direito que ilustra o 

actual quadro jurídico americano. 
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