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1. RESUMO 

 

Em decisões proferidas pelos magistrados, nota-se a necessidade de possuir 

elementos argumentativos para a realização de decisões coerentes e 

fundamentadas, com o escopo de demonstrar a interpretação utilizada de acordo 

com o texto normativo, os fatos do caso analisado e diante disso outro elemento 

importante se faz presente, no que se refere ao discurso jurídico, pois nem sempre 

todos os elementos essenciais para uma decisão coesa estão presentes. O objetivo 

do presente trabalho consiste em analisar a teoria da argumentação e o 

sopesamento de princípios idealizados por Robert Alexy, aliada à aplicabilidade no 

ordenamento jurídico brasileiro diante da pesquisa dos precedentes da súmula 

vinculante 37, anterior súmula 339 do STF, as quais mencionam em seu teor o 

princípio da isonomia. A pesquisa apresenta estudo sucinto sobre a teoria da 

argumentação e sopesamento de princípios de Alexy em âmbito brasileiro e uma 

breve análise do princípio da isonomia e sua interpretação, aplicação e extensão de 

acordo com os precedentes da súmula 339 do STF e da atual súmula vinculante 37. 

Realizada a verificação das decisões embasadas para a transformação das súmulas 

em estudo, observa-se o sopesamento realizado pelos Ministros de forma que, em 

sua grande maioria o princípio da separação dos Poderes obteve maior relevância 

sobre o princípio da isonomia, porém com argumentação singela. Insta salientar que 

o presente trabalho visa examinar o princípio da isonomia sem adentrar em matéria 

trabalhista. Ademais, na proposta realizada para a conversão da súmula 339 do STF 

em súmula vinculante em seus documentos disponibilizados no site do Supremo 

Tribunal Federal, não houve analise argumentativa que demonstra a motivação do 

emprego do princípio da isonomia no texto normativo e sim a preocupação do 

Judiciário em sobrepor peso maior na celeridade processual do que na análise de 

cada caso e sua aplicação. Todavia, recentemente houve uma Ação de Reclamação 

sobre o sopesamento dos princípios no qual a isonomia conseguiu maior peso, 

divergindo com decisões corriqueiras do Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, em 

jurisprudência do ordenamento jurídico brasileiro, ocorre o que doutrinadores 

denominam como “sincretismo metodológico”, ou um disfarce para a 

discricionariedade. Notória a importância do tema em questão para que se 

investigue conforme Lênio Streck a constatação de julgamentos e votações, 

conforme sua consciência ou conforme teorias bem aplicadas.   
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo trata de breve análise da Teoria da Argumentação de Robert 

Alexy, e o caso especial o discurso jurídico, uma espécie do discurso geral. 

Primeiramente a teoria constitui de vários elementos relevantes que defende 

principalmente a tese do caso especial na forma da teoria do discurso.  

Alexy realiza formulações através de regras e formas do discurso para efetuar 

fundamentação de enunciados normativos por meio de análise de teorias de outros 

filósofos do Direito e desta forma, realizar através do discurso jurídico racional com 

características essenciais por intermédio de questões práticas e pretensão de 

correção, através da justificação com vínculo à lei, precedentes e a dogmática 

jurídica. 

Diante da primeira observação, a segunda parte da pesquisa se trata da Teoria dos 

Princípios do mesmo autor, sobre a ponderação dos princípios e regras e suas 

distinções como normas. Sobre essa teoria, está intrínseca ao primeiro estudo de 

Alexy, pois não existe ponderação sem a argumentação perante estrutura 

fundamental da racionalidade prática para distinguir sobre colisão de princípios ou 

de regras.  

Relacionando as duas teorias explanadas com o ordenamento jurídico brasileiro, de 

forma que se possa compreender melhor se ocorre de fato aplicação do Supremo 

Tribunal Federal nas decisões realizadas com a análise através de recortes 

metodológicos de jurisprudências a aplicação das teorias cidadãs, em como, e se, 

os Ministros estão aplicando a ponderação dos princípios em colisão.  

Tentar compreender como o Judiciário realiza a interpretação de conflitos de 

princípios constitui de grande relevância para estudantes de direito, advogados, 

enfim, a todos os construtores do direito, pois antes de aplicá-lo deve-se conhecer e 

entender como realiza uma decisão, a fim de quebrar a ideia de um Poder Judiciário 

discricionário regido pelo “achismo” dos magistrados, com a análise de aplicações 

de teorias filosóficas argumentativas.  

Além do breve estudo bibliográfico, mostra-se fundamental verificar a aplicação da 

análise realizada quanto à teoria argumentativa e principiológica de Robert Alexy 

não apenas em jurisprudências relacionadas ao sopesamento, como também em 
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forma de princípio na forma da Súmula Vinculante 37, a qual se trata de vencimento 

de servidores públicos que não podem ser equiparado pelo princípio da isonomia.  

Importante o entendimento das teorias para o Poder Judiciário, como também aos 

demais Poderes, os quais editam leis e atos normativos, com a utilização de 

princípios em seu texto, exigindo o compromisso de compreender de fato princípios, 

regras e prováveis conflitos, pois como a sociedade, o Direito não é ciência estática.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral está relacionado quanto à questão do princípio da isonomia, sua 

interpretação, aplicação e extensão, as quais são fundamentadas em decisões de 

primeira instância, bem como em instâncias superiores nos tribunais brasileiros. 

Far-se-á necessária a utilização da teoria da argumentação de Robert Alexy e a 

aplicação desta com a ponderação de princípios perante o princípio da isonomia 

contido na súmula vinculante 371, para verificar em análise de jurisprudência do 

Supremo Tribunal da Justiça e do Supremo Tribunal Federal a aplicação da teoria 

mencionada e possível exercício hermenêutico em casos concretos.  

Nesta seara, pesquisará nos precedentes da súmula vinculante 37, elementos que 

apontem para alguma filosofia do direito por trás do raciocínio jurídico empregado, 

através de uma melhor compreensão não apenas como forma jurídica, mas se 

ocorre apelo político e social, com uma decisão política sem cuidado social e, desta 

forma, vindo a prejudicar a demanda da sociedade que busca uma solução de algo 

que elas não podem fazer, ou seja, precisam do Judiciário. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada busca respaldo em livros e artigos científicos a partir do 

método dedutivo e em jurisprudência através do método indutivo de análise. O 

                                                           
1
 “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos, sob o fundamento da isonomia”. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Portal do Supremo 
Tribunal Federal, Súmula Vinculante 37. D.J 16 out. 2014. Diário da Justiça. Poder Judiciário, 
Brasília, DF, 24 out. 2014. p. 1. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listar 
Jurisprudencia.asp?s1=37.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes> Acesso em: 
08, jun. 2015. 
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presente artigo apresentará um estudo sucinto sobre teoria da argumentação de 

Alexy em âmbito brasileiro e uma breve análise do princípio da isonomia e sua 

interpretação, aplicação e extensão de acordo com os precedentes da Súmula 339 

do STF e da atual súmula vinculante 37.  

Analisar nesse contexto se as decisões apontadas possuem respaldo hermenêutico 

em teorias da argumentação jurídica e na aplicação de princípios, inclusive em 

relação à utilização da teoria de Alexy em consonância com a aplicabilidade do 

sopesamento, da ponderação entre princípios. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Primeiramente, em relação à teoria da argumentação de Robert Alexy, muito se 

critica acerca de sua aplicação no âmbito brasileiro, tendo em vista a diferenciação 

do sistema jurídico no Brasil com o sistema jurídico na Alemanha, local onde se 

criou a teoria com base no Tribunal Constitucional Alemão.  

A teoria da argumentação de Robert Alexy constitui fundamentos racionais, 

axiológicos e deontológicos, bem como raízes em outras teorias de filósofos como 

Chaim Perelman, Habermas, entre outros. Consiste em cinco grupos com 22 (vinte e 

duas) regras explicitamente formuladas, bem como uma tábua de seis formas de 

argumentos2. 

A argumentação advém de tempos e continua a ser tema de grande relevância 

discutir a respeito de seu propósito no âmbito do direito brasileiro, onde juristas e 

principalmente estudantes de direito possam refletir acerca essa problemática e 

compreender sobre a aplicação da argumentação, como ela pode ser diversa dentre 

os autores que discorrem sobre o tema. 

No livro de Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, discute sobre a distinção de 

regras e princípios, sua importância no âmbito dos direitos fundamentais, bem como 

quanto à estrutura das normas de direitos fundamentais. Quanto às regras e 

princípios, são considerados normas, pois dizem o dever ser, formados pelas 

                                                           
2
 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva. 2 ed. 

São Paulo: Landy Livraria Editora e Distribuidora LTDA. 2001. p. 45-141. 
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expressões deônticas básicas da ordem, da permissão e da proibição, sendo, 

distinção de tipos de normas3.  

Apesar de ser criticada no Brasil, na Alemanha possui forte presença, todavia como 

menciona Virgílio Afonso da Silva, ocorre a possibilidade de “hipertrofia do 

sopesamento, ou hipertrofia dos princípios”4, produzindo nessa linha de pensamento 

uma irracionalidade da utilização de forma generalizada sem conteúdo determinado. 

As afirmações das críticas, não encontram respaldo diante de uma melhor análise, 

tendo em vista sua utilização de maneira objetiva e racional obterá resultados 

positivos e assim, não generalizar e mencionar a indolência de quem se utiliza para 

alcançar um resultado mais racional, coerente e justo.  

Reunindo a teoria da argumentação com a ponderação, verifica-se a justificação 

para exercer seu uso, a qual está presente a aplicação do discurso racional, um sem 

o outro não possibilita ponderar sem argumentar, presente a tese do caso especial 

da teoria do discurso.  

A análise realizada constitui uma breve reflexão sobre a teoria dos princípios de 

Robert Alexy, com objetivo de compreender sobre e como os Tribunais as utilizam. 

Procura-se distinguir em utilizar a aplicação de forma racional ou de forma 

displicente como um véu para a discricionariedade. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Como apontado no desenvolvimento, a maneira de argumentar, interpretar e praticar 

no âmbito jurídico, principalmente no que tange as decisões e como são realizadas, 

constitui de grande relevância para compreender a sua realização e motivos 

explanados, bem como quando se trata de colisão de princípios, qual  método 

utilizado para resolver o debate.  

Desta forma, utilizar-se-á para demonstrar a aplicação da teoria da argumentação de 

Alexy, bem como, sobre o sopesamento dos princípios e regras, a análise de 

precedentes no caso da súmula vinculante 37, antiga súmula 339 do STF, apesar de 

                                                           
3
ALEXY, Robert.  Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 5. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2008. p. 85-87. 
4
SILVA, Virgílio Afonso da. Ponderação e objetividade na interpretação constitucional. In. Ronaldo 

Porto Macedo Jr. & Catarina Helena Cortada Barbieri. Direito e interpretação: racionalidades e 
instituições. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 364.  
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constar em nosso ordenamento nas suas duas formas, nas busca de possibilidades 

da aplicação do sincretismo metodológico.  

Para procurar decisões e realizar os estudos das súmulas foi utilizado o site do 

Tribunal, “www.stf.gov.br” como fonte de pesquisa, analisando os precedentes tanto 

da súmula 339 do STF, bem como da súmula vinculante 37, para verificar a quanto 

ao princípio da isonomia diante da ponderação de princípios, bem como a utilização 

da argumentação atrelada às teorias de Robert Alexy. 

Desta forma, devem-se ater quanto à aplicabilidade da isonomia, principalmente na 

sua não aplicação, seus motivos exatos de estarem elencados numa súmula 

vinculante e sua argumentação de acordo com o discurso jurídico racional na 

comparação de leis, precedentes (no Brasil utiliza-se nestes casos as 

jurisprudências, porém não se pode enxerga-las de forma una para todos os casos 

futuros) e a dogmática jurídica, com indagação de não respeitar o enunciado da 

igualdade.  

Assim sendo, na proposta da súmula vinculante 37 não há referencia à Lei 8.112/90 

do seu artigo 41, §4º o qual assegura a isonomia de vencimentos. Se não cabe o 

princípio da isonomia da súmula 339 do STF (de 1963) “recepcionada” pela 

Constituição Federal de 88, ao menos remeter na proposta o artigo que ainda 

contém texto diverso da súmula em questão. 

Por vezes, a argumentação realizada de forma mal feita, ou conforme “achismos” 

prejudica o andamento do processo, bem como sua compreensão, seja por parte do 

advogado, seja por parte dos magistrados.  

Talvez a solução de tantas reformas e de tanto abarrotamento de recursos a serem 

analisados, deveria ser mais bem visualizada quanto às teorias utilizadas por 

advogados em defesa de seus clientes, como em decisões desde a primeira 

instância até no Supremo Tribunal Federal. 

Não se trata de simples excesso de autonomia do Poder Judiciário nas diversas 

esferas. Em precedentes, ou seja, nas jurisprudências analisadas, ocorrera 

inúmeras vezes a aplicação de fundamentação simplificada na argumentação de 

correções da instância inferior, ou na breve justificativa da prevalência do princípio 

da separação dos poderes ou da legalidade ante ao princípio da isonomia e sua 

perda da prima facie, pois todas as instâncias, inclusive o Supremo Tribunal Federal, 

deveriam utilizar forma mais abrangente da hermenêutica, da teoria argumentativa, 

da aplicação do discurso jurídico prático racional e da proporcionalidade dos 
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princípios de acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil 

de 1988, seja em decisões de Repercussão Geral, em Reclamações possíveis de 

serem tidas como tempestades no STF após a aprovação da súmula vinculante, ou 

seja, em toda e qualquer fundamentação com reflexos sociais. 

Diante da pesquisa realizada e da análise de jurisprudência, nota-se a aplicação da 

teoria de Alexy, principalmente quanto aos princípios, e para tanto analisa-se a 

utilização de “ALEXY” tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo 

Tribunal Federal.  

Observa-se o emprego de Alexy em ambas as esferas, demonstra-se neste sentido 

a importância de se verificar sua coerência nas decisões e principalmente quando se 

trata de uma súmula vinculante, a qual vincula a todos os poderes, o entendimento 

da Suprema Corte.  

 

  
Gráficos demonstrando a utilização de “ALEXY” no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal 
de Justiça. Fonte: www.stf.jus.br; www.stj.jus.br.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o que foi estudado na presente pesquisa, a teoria da argumentação 

proposta por Robert Alexy se trata de um estudo complexo, com regras e fórmulas a 

serem analisadas. Para tanto, com a sua aplicação, o objetivo maior não está na 

única resposta correta como dizia Ronald Dworkin, mas numa decisão mais justa e 

distante da discricionariedade, tendo em vista a presença do princípio da 

proporcionalidade presente na realização da argumentação, bem como no caso 

56 
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especial, o discurso jurídico racional envolvendo questões práticas do agir e a 

pretensão de correção através da justificação e vinculo às leis, precedentes e à 

dogmática jurídica. 

Soma-se com a teoria da argumentação, a teoria dos princípios para a devida 

aplicação da ponderação, verificando existência de dois princípios em colisão para 

realizar uma decisão mais justa. Porém, qual critério a ser utilizado para sobrepor 

um princípio a outro? Alexy trata da questão de qual princípio trará menos prejuízo 

para as partes, considerando as máximas da proporcionalidade: a adequação, 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Do mesmo modo, quando há 

conflito de regras, qual deverá permanecer no ordenamento jurídico e qual se 

tornará inválida, analisando em ambos os casos através do discurso jurídico racional 

e a utilização da ponderação.  

Todavia, quando se trata de direitos fundamentais, Alexy os define como sendo de 

caráter duplo, com características de princípio e regra, sobrepondo aos princípios 

existentes no ordenamento. No entanto, realizar a ponderação de direitos 

fundamentais deve ocorrer de maneira cuidadosa para que não haja valoração de 

forma errônea na prevalência dos direitos fundamentais divergente ao caso 

analisado. 

Discorda-se de Streck, não existem apenas fórmulas ou rupturas paradigmáticas e 

discricionariedade do magistrado ao se utilizar das teorias de Alexy, pois se houver a 

aplicação de maneira coerente e racional e não se aproveitar do “jeitinho brasileiro”, 

haverá efetivo balizamento dos dois lados da balança, mesmo não sendo tão 

completas as teorias analisadas.  

Muito se diz sobre ponderação diante de colisão de princípios e conflito de regras, 

mas pouco se utiliza, devendo ser demonstrado no caso da aplicação em decisões 

ou da realização de propostas legislativas ou judiciárias e até mesmo 

administrativas.  

Se a teoria dos princípios de Alexy se faz importante no âmbito brasileiro, 

principalmente no Supremo Tribunal Federal em votos, bem como em decisões 

proferidas no Superior Tribunal de Justiça, de forma curiosa mostra-se a aplicação, 

pois há incidência maior no STJ do que no STF, onde pode ser visualizado no em 

pesquisa de ambos os sites quando se digita “ALEXY” no campo de pesquisa.  

Propor a verificação da ponderação de princípios apenas em alguns casos e em 

outros sua não aplicação como, por exemplo, na proposta da conversão da súmula 
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339 do STF em súmula vinculante, cuja documentação disponível se encontra falha 

na análise em se tratar de uma transformação.  

No caso analisado poderia relacionar a tanto a teoria da argumentação, como a 

teoria dos princípios, para a possibilidade de verificação de efetividade do princípio 

da isonomia inserido na súmula quanto à não equiparação de vencimentos de 

servidores públicos. Além do que, constar princípios em textos, inclusive em um que 

vincula, deveria ter ocorrido, e caso tenha realizado a análise por teorias 

argumentativas e principiológicas, estarem disponibilizadas no site junto com a 

proposta, desta feita, conforme o disponível, não fora reavaliada, congelando a 

decisão tomada pelos Ministros de uma proposta feita por eles próprios. 

Não apenas o Poder Judiciário em relação à súmula vinculante ou em (algumas) 

decisões realizadas quanto ao sopesamento, mas o Poder Legislativo, Executivo, 

bem como o Administrativo, todos devem analisar com afinco sobre a aplicação de 

princípios em atos normativos, leis, decisões, propostas, dentre outros, para maior 

cautela na transformação de princípios em princípios formais, dando importância aos 

decorrentes de direitos fundamentais constituídos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, como pesquisado no caso, o princípio da isonomia. 

No entendimento deste trabalho, é necessário verificar se o Brasil de fato está 

preparado para aplicação da teoria da argumentação e da ponderação de Alexy. 

Ademais, importante se faz, a demonstração não em algumas decisões, mas de 

forma abrangente sobre a ocorrência da análise dos princípios, de regras ou de 

direitos fundamentais com o propósito de melhor interpretação sobre a motivação e 

a importação de teorias internacionais em âmbito nacional, bem como formular 

melhor compreensão e visualização se decisões são de cunho valorativo social, ou 

valorativo político. 
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