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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: A presente pesquisa tem como objeto a interpretação e a aplicação dos princípios 

constitucionais pelos magistrados aos casos que lhes são apresentados, mais especificamente 

aos chamados “hard cases”. Com o advento do neoconstitucionalismo e de uma vertente 

instrumental do neoprocessualismo, e com o florescer de uma nova hermenêutica 

constitucional, esses padrões axiológicos passam a ter seu valor normativo reconhecido, de 

modo que podem e devem ser considerados para a resolução dos conflitos judiciais. Não 

obstante isso represente uma enorme evolução relativa à efetivação de direitos, inegável que 

esse avanço ocorreu sem o devido debate sobre como o intérprete-aplicador das normas deve 

proceder quando da interpretação-aplicação das normas-princípios. Ocorre que, 

diferentemente das normas-regras, as quais possuem natureza fechada, objetiva e imperativa, 

com consequente aplicação pelo sistema do “tudo ou nada” (quando a norma – premissa 

maior – corresponde ao caso – premissa menor – ela deve ser aplicada, caso contrário não 

deve), os princípios possuem natureza aberta e extremamente abstrata por corresponderem a 

valores ou metas, fato que permite uma maior liberdade em sua utilização pelo sistema de 

peso e importância ou balanceamento de valores e interesses (a ser analisado caso a caso). 

Esta característica evidencia a grande problemática desta pesquisa, ainda em sua fase inicial. 

Ora, se por um lado o elevado grau de liberdade na interpretação-aplicação dessa espécie 

normativa não pode representar óbice para sua utilização pelos juízes, por outro lado não pode 

justificar discricionariedades e solipsismos jurídicos. Tomando por escopo alguns importantes 

autores como Ronald Dworkin, Robert Alexy, J. J. Canotilho e os brasileiros Lênio Streck, 

Humberto Ávila e Ruy Espíndola, a pesquisa, ainda em sua fase inicial, reitera-se, será 

desenvolvida com base nessas teorias. Utilizando-se do método hipotético-dedutivo, partindo 

de premissas teóricas gerais, a hipótese que se vislumbra, é a de que neste processo de 

interpretação e aplicação de princípios não há como escapar do subjetivismo daquele que irá 

exercer tais tarefas. Assim, a proposição de qualquer tipo de “metodologia correta” para esta 

atividade implicaria numa imposição a todos do subjetivismo do próprio autor do método, tão 

somente sendo possível escalonar esses valores conforme seu grau de importância no sistema. 

Portanto, os modos de prevenir arbitrariedades judiciais seriam por meio da fundamentação 

das decisões e, acima de tudo, do emprego de ética e moral pelos magistrados no exercício de 

suas jurisdições. 
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