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RESUMO

O surgimento das teses do realismo jurídico se deu no final do século XIX e início do século XX, numa época em que o Mundo passava por grandes 
transformações econômicas, sociais e tecnológicas. O realismo jurídico pode ser dividido em duas principais escolas: O Realismo Jurídico norte-
americano, tendo como principal expoente o juiz da Suprema Corte Americana Oliver Wendell Holmes Jr., que busca trabalhar suas ideias com o 
pragmatismo jurídico e o Realismo Jurídico Escandinavo da escola de Uppsala tendo como principais nomes Axel Hägerström, Olivercrona e Alf 
Ross. Pouco mais de 100 anos depois da incursão das ideias do realismo jurídico na doutrina e jurisprudência do Direito é comum ouvir 
expressões e debates no meio acadêmico sobre a indeterminação do direito. No caso brasileiro, seria o direito aquilo que o Supremo Tribunal 
Federal diz que é? Todavia, para os adeptos das teses do realismo jurídico a concepção de validade e o conceito do direito seriam aquilo que o 
sujeito solipsista, aquele que diz o mundo a partir dele mesmo - o magistrado - diz que é através de suas decisões judiciais. Quando o Juiz decide 
conforme sua própria consciência e o seu "livre convencimento" estaria ele dizendo para a sociedade o que é o Direito? Apesar de uma análise 
propriamente do sistema jurídico da Common Law, passa-se, então, a analisar as etapas a serem percorridas pelo atual caso brasileiro. 
Entretanto, o Realismo Jurídico advindo propriamente de culturas jurídicas da Common Law interessa-se naquilo que os juízes fazem através de 
suas decisões judiciais, atacando o formalismo jurídico, a formação jurídica dos estudantes e, principalmente a jurisprudência analítica. No 
realismo jurídico norte-americano, em especial, seu principal objetivo com os escritos de Holmes, era combater a forma dedutiva de aplicação 
dos precedentes judiciais daquela estrutura jurídica, com isso, a importância da validade do direito girava em torno dos precedentes, o que 
modificou-se com o surgimento das teses do jusrealismo, substituindo a validade dedutiva pela validade através das decisões judiciais. No caso 
brasileiro entende-se por uma repristinação das antigas teses do realismo jurídico, a partir do momento em que boa parte da doutrina e da 
jurisprudência pátria defendem que o juiz possui o seu ''livre convencimento'' ou, ainda, é possível a ''busca pela verdade real'', indo ao oposto do 
que deve ser determinado por um Estado Democrático de Direito em que numa democracia deve-se decidir com base no conjunto da obra, ou 
seja, baseando-se no direito como estrutura e não através da subjetividade do magistrado ao julgar. A partir do momento em que determinado 
sujeito ingressa com uma medida judicial ele quer simplesmente que o judiciário aplique uma resposta jurídica adequada para o caso em análise, 
assim, deve o judiciário se conter em apresentar uma resposta propriamente jurídica e adequada com base jurídica e não o que os sentidos 
subjetivos do decisor ou de sua consciência dizem que pode ser atribuído ao caso X, Y ou Z. Contudo, afastando-se em parte de características 
reconhecidamente tradicionais do sistema jurídico romano-germânico e aproximando-se do sistema da Common Law, é possível identificar que o 
realismo jurídico foi um movimento epifânico de combate às formas dedutivas de aplicação dos precedentes advindos da jurisprudência analítica 
e com foco na validade do direito através daquilo que os juízes diziam que era. Por outro lado, no caso brasileiro, percebe-se que tanto a doutrina 
como a jurisprudência ainda resistem à ideia de que o direito é aquilo que os Tribunais e juízes dizem que é, comparando-se assim as antigas teses 
do realismo jurídico. A metodologia aplicada no presente artigo pauta-se em pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos e periódicos que 
tratam da matéria, bem como em pesquisa histórica e explicativa que corroboram com as ideias apresentadas.
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