
Ano 5 (2019), nº 6, 697-728 

PROPORCIONALIDADE: UM ESTUDO SOBRE 

REGRAS, PRINCÍPIOS E POSTULADOS 

 

Felipe Costa Laurindo do Nascimento1 

 

Francisco de Assis de França Júnior2 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal ana-

lisar criticamente questões ligadas à proporcionalidade, como, 

por exemplo, a sua conceituação, os seus elementos constituti-

vos e a sua operacionalização diante das regras e dos princípios, 

defendendo-se, ao final, a sua categorização como um postulado 

normativo. Nesse percurso, utilizam-se como referencial teórico 

de partida, as perspectivas apresentadas por Humberto Ávila, 

mas não sem antes nos interessarmos pela doutrina mais conhe-

cida a respeito do tema proposto, destacando-se com especial 

relevo os ensinamentos de Ronald Dworkin e de Robert Alexy. 

Assim, através de uma pontual revisão bibliográfica, revelam-se 

as consequências jurídicas que se pretendem como coerentes 

com a adoção da opção dogmática proposta para a proporciona-

lidade. 
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Abstract: The main objective of the present work is to perform a 
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critical analysis about proportionality, such as its conceptualiza-

tion, its constituent elements and its operationalization based on 

the rules and principles, defending, in the end, its categorization 

as a normative postulate. In this course, were used as theoretical 

starting, points defended by Humberto Avila, but not without 

previously make a incursion trough the most known doctrine for 

its theme, with particular emphasis on the teachings of Ronald 

Dworkin and Robert Alexy. Thus, with a punctual bibliograph-

ical revision, they are revealed as legal sources that are intended 

to be coherent with the adoption of the dogmatic proposal for a 

proportionality. 
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Sumário: 1 Introdução; 2 Princípios e regras na “teoria dos prin-

cípios” de Robert Alexy; 3 Adequação, necessidade e proporci-

onalidade em sentido estrito; 4 Proporcionalidade como postu-

lado; 5 Conclusão; Referências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

o desenvolvimento do presente trabalho pretende-

se analisar criticamente a proporcionalidade, con-

cebendo-a como um postulado, assim como a pro-

põe Humberto Ávila. Para isso, porém, toma-se 

como ponto de partida o que Robert Alexy estabe-

lece sobre o conceito de regras e princípios, e a estruturação da 

proporcionalidade em sua feição tridimensional, ambas constan-

tes da sua teoria dos direitos fundamentais.  

Apresentada muito sucintamente a problemática, a influ-

ência da teoria dos princípios sobre a configuração da proporci-

onalidade não se restringe ao Brasil. Construído com base em 

premissas das quais são derivadas consequências metodológicas 

e dogmáticas, o funcionamento desse modelo possui uma 

N 
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simplicidade intuitiva. Suas raízes podem ser encontradas na 

distinção entre princípios e regras apresentadas por Josef Esser, 

em 1956, desenvolvida por Ronald Dworkin em seu ataque ao 

modelo positivista de Hart, e repatriada à Alemanha por Robert 

Alexy3. 

É de se perceber, desde logo, que a proporcionalidade é 

tratada de diversas formas por diferentes autores vinculados as 

mais diversas tradições jurídicas. O que se pretende analisar no 

presente trabalho é uma visão baseada no direito brasileiro, que 

tenta adequar o instituto - com vistas à sua operacionalização – 

para a nossa realidade constitucional, a partir do confronto entre 

os conceitos de princípios e regras e o papel de da proporciona-

lidade no contexto das normas de segundo grau. 

 

2. PRINCÍPIOS E REGRAS NA “TEORIA DOS PRINCÍPIOS” 

DE ROBERT ALEXY 

 

Contemporaneamente, na teoria dos direitos fundamen-

tais a principal distinção teorético-estrutural é aquela existente 

entre princípios e regras, o que tem sido a base da teoria da fun-

damentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave 

para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos 

fundamentais. Sem ela, não haveria uma teoria adequada sobre 

as restrições a direitos fundamentais, nem uma doutrina satisfa-

tória sobre colisões.  

Também é possível a existência de uma teoria suficiente 

sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico. Tal 

distinção, entre outros efeitos, serve como ponto de partida para 

a resposta à pergunta acerca da possibilidade e dos limites da 

racionalidade no âmbito dos direitos fundamentais. É, aliás, 

nesse sentido que Robert Alexy4 afirma que “a distinção entre 
 

3 LAURENTIIS, Lucas Catib de. A proporcionalidade no Direito Constitucional: ori-
gem, modelos e reconstrução dogmática. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 132. 
4 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 85. 
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regras e princípios é uma das colunas-mestras do edifício da te-

oria dos direitos fundamentais”. Um dos indícios da importância 

dessa distinção está no fato de que as normas de direitos funda-

mentais não raro são caracterizadas como princípios5. 

Na perspectiva de Virgílio Afonso da Silva, embora a 

distinção entre princípios e regras não seja recente, a grande dis-

cussão sobre esse problema ganhou força com as obras de Ro-

nald Dworkin e de Robert Alexy6. No caso de Ronald Dworkin, 

direciona-se um ataque ao positivismo jurídico7, especialmente 

na versão defendida por H. L. A. Hart. Sua estratégia gira em 

torno do fato de que nos casos difíceis (hard cases) há a utiliza-

ção de standards que não funcionam como regras, mas operam 

como princípios. Para Ronald Dworkin, os princípios possuem 

uma dimensão de peso. Já as regras são aplicáveis no tudo ou 

nada, pois quando há conflito entre elas, uma delas não pode ser 

válida8. 

Para Humberto Ávila uma hermenêutica histórica sobre 

as obras que trabalham diferentes critérios de diferenciação entre 

princípios e regras têm como um dos seus objetivos redefinir o 

próprio direito, então confundido, em atenção ao positivismo 

 
5 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 86. 
6 DA SILVA, Virgílio Afonso. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma 

distinção. Revista Latino-americana de estudos constitucionais. Belo Horizonte: Del 
Rey, n. 1, 2003. p. 609. 
7 KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do Direito ao longo da história. 
In:  KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (Org.). Introdução à filosofia do 
Direito e à teria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002. p. 158; Humberto Ávila afirma textualmente que “a finalidade de Dworkin foi 
fazer um ataque geral ao positivismo”. ÁVILA, Humberto. A distinção entre princí-
pios e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, vol. 215, 1999. p. 156; ÁVILA, Humberto. 
Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18ª Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2018. p. 56; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Decisão judicial e o 
conceito de princípio: a hermenêutica e a (in)determinação do Direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008. p. 176.  
8 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Nova York: Bloomsbury, 2013. Ver-
são eletrônica sem paginação. 
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legalista amplamente aceito, com um conjunto de prescrições 

normativas aplicáveis subsuntivamente, formado por regras, 

portanto. Em virtude disso, se constatou que pertencem ao di-

reito não apenas as normas que possuem hipótese e consequên-

cia determinadas, mas também aquelas que estabelecem prescri-

ções ligadas indiretamente a valores, fins, ideias e topoi a serem 

institucionalmente determinados, que são os princípios9. 

Nesse ponto é interessante notar, conforme a lição de 

Winfried Hassemer, que a ideia de que o veredito judicial decor-

reria, inequivocamente da norma codificada, foi superado. O re-

conhecimento de que o direito codificado não pode, pelo menos 

de fato, determinar inteiramente a decisão judicial não é novo. 

Tal reconhecimento é comprovado através da experiência de que 

o conteúdo da jurisprudência pode ser alterado profundamente, 

sem que a lei respectivamente aplicável tenha sido alterada10 11. 

Admite-se que as palavras da lei nem sempre dão indicações cla-

ras, que elas precisam ser preenchidas com valores, que são po-

rosas ou vagas. De outro lado, entende-se que há limites em ba-

lizas fixadas no significado natural das palavras ou em determi-

nado núcleo duro dos conceitos12. O problema de como é possí-

vel ao Estado-Juiz chegar à decisão justa aos casos que lhe são 

 
9 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-

gas, vol. 215, 1999. p. 156. 
10 Nesse sentido, no âmbito do Supremo Tribunal Federal brasileiro, vide: HC 126292, 
rel. Min. Teori Zavascki e ARE 963246, rel. Min. Carmén Lúcia. 
11 Ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma denegou a ordem 
de “habeas corpus” em que se pleiteava a reforma da decisão que reconheceu a ocor-
rência de dolo eventual em relação a homicídio cometido por motorista embriagado 
na direção de veículo automotor, firmada a competência do tribunal do júri. O Cole-
giado considerou legítima a tipificação da conduta como crime doloso, de competên-

cia do tribunal do júri, ante o reconhecimento da evolução jurisprudencial na análise 
do que vem a ser dolo eventual e culpa consciente. HC 124687/MS, rel. Min. Marco 
Aurélio, rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso.  
12 HASSEMER, Winfried. Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei. 
In:  KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (Org.). Introdução à filosofia do 
Direito e à teria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002. p. 283-284. 
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trazidos, é uma questão nuclear para os autores que centram o 

essencial de suas atenções na decisão de litígios. Forte em Esser, 

Karl Larenz anota que onde quer que a jurisprudência transcenda 

os quadros traçados pela lei, observará necessariamente, a pen-

samentos jurídicos gerais ou princípios que retira ou pretende 

retirar da própria lei13. 

O direito precisa mover-se no sentido de se adaptar às 

demandas sociais em velocidade nem sempre alcançada pelo 

processo legislativo, e sempre de acordo com um ideal de segu-

rança jurídica, através das ferramentas fornecidas por suas di-

mensões dinâmicas e estática14. Tal questão é uma constante nos 

problemas enfrentados pela doutrina. 

Pontes de Miranda, por exemplo, traz a figura do círculo 

à toda noção de envolvimento do grupo social, estruturado por 

situações sociais da vida, valores com que se justificam as insti-

tuições e às regras jurídicas, bem como as interpretações de uns 

e de outros15. Nesse contexto, a análise de questões sociais rela-

tivas a processos sociais de adaptação, como é o caso do Direito, 

devem ser tratadas de acordo com a interação social que lhes dá 

o elemento qualitativo. Noções gerais, tais como família, demo-

cracia e Estado, seriam desiguais na medida em que fossem exa-

minadas em épocas e lugares diferentes. Porém, o círculo16 é o 

meio e processo de renovação interna e de energia social, de au-

mento, quer de força conservadora, quer de recomposição. São 

 
13 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 7ª Ed. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2014. p. 101. 
14 Sobre as dimensões estática e dinâmica da segurança jurídica: ÁVILA, Humberto. 
Teoria da segurança jurídica. 4ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
15 MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positiva do Direito: introdução à ciência 
do Direito. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2005. Tomo I. p. 271-284. 
16 O conceito de círculos sociais, e a possibilidade de criação de um novo círculo, 
aparenta ter sido o fundamento, entre outras, da lição de Pontes de Miranda acerca 
dos graus de atuação do poder constituinte no âmbito da reforma ou supressão de uma 
Constituição. Nesse sentido cf. MIRANDA, Pontes de. Defesa, guarda e rigidez das 
Constituições. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1946, v. 5. p. 19 e ss. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/in-
dex.php/rda/article/view/9424>. Acesso em: 30/11/2017. 
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sistemas em que mais facilmente se procede e se exerce a adap-

tação, através da gradual evolução da sociedade17. 

Veja-se que em Robert Alexy regras e princípios são re-

unidos sob o conceito de norma. Para o autor, regras e princípios 

são normas porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem 

ser formulados através de expressões deônticas básicas do dever, 

da permissão e da proibição. Princípios e regras são razões para 

juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécies bastante di-

ferentes. A distinção entre ambos, portanto, é ente duas espécies 

de normas18. 

A tese defendida por Robert Alexy, portanto, sustenta 

que as normas podem ser distinguidas em regras e princípios e 

que entre ambos não existe apenas uma diferença gradual, mas 

uma diferença qualitativa19. Deve-se dizer, inclusive, que tal 

pressuposto assemelha-se ao defendido por Ronald Dworkin20.  

A concepção de Josef Esser, ainda que ocorrida em mo-

mento anterior, e condicionando “a validade e a força vinculante 

de um princípio moral à sua introdução no direito positivo”21, 

também se aproxima dessa maneira de distinguir os princípios e 

as regras, alegando que é um equívoco buscar a distinção no âm-

bito da generalidade e não no da qualidade22. O critério distin-

tivo dos princípios, segundo o autor, está na função de 

 
17 MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positiva do Direito: introdução à ciência 
do Direito. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2005. Tomo I. p. 284-291. 
18 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 87. 
19 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 90. 
20 DA SILVA, Virgílio Afonso. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma 

distinção. Revista Latino-americana de estudos constitucionais. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 610. 
21 LAURENTIIS, Lucas Catib de. A proporcionalidade no Direito Constitucional: 
origem, modelos e reconstrução dogmática. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 132. Nota 
de rodapé 268. 
22 FELLET, André. Regras e princípios, valores e normas. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Versão eletrônica sem paginação. 
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fundamento normativo para a tomada de decisão presente nes-

tes23. 

Por outro lado, Humberto Ávila aponta que Wollf-

Bachof e Forsthoff seguem um critério baseado no fundamento 

de validade, onde os princípios seriam diferentes das regras por 

serem dedutíveis objetivamente do princípio do Estado de Di-

reito, da ideia de Direito ou do princípio da justiça, funcionando 

como fundamentos jurídicos para as decisões. Ainda que com 

caráter normativo, não possuiriam a qualidade de normas de 

comportamento, dada a sua falta de determinação24. 

Na esteira dessa doutrina, Karl Larenz define os princí-

pios como normas jurídicas sem uma hipótese e uma consequên-

cia determinadas, mas apenas uma ideia jurídica geral que dire-

ciona o processo normativo de concretização. Para o autor, os 

princípios jurídicos não possuem caráter de regras concebidas de 

forma muito geral, às quais se pudessem subsumir situações de 

fato, igualmente de caráter muito geral. Carecem antes, sem ex-

ceção, de ser concretizados. Tal concretização pode se dar em 

diferentes graus. No grau mais elevado, o princípio não contém 

ainda nenhuma especificação de previsão e consequência jurí-

dica, mas apenas uma ideia jurídica geral25. 

O ponto decisivo na distinção, para Robert Alexy, é que 

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível dentro das possibilidades fáticas e jurídi-

cas existentes. Princípios, dessa forma, são mandamentos26 de 
 

23 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 18º Ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 35. 
24 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 155. 
25 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 7ª Ed. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2014. p. 674-675; ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios 
e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, vol. 215, 1999. p. 155. 
26 Humberto Ávila, quando apresenta o conceito de Roberto Alexy, utiliza a expressão 
“deveres de otimização”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 18º Ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 58. 
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otimização (onde mandamentos são utilizados em sentido am-

plo, incluindo também permissões e proibições) caracterizados 

pela possibilidade de poderem ser satisfeitos em graus variados, 

e pelo fato de que a medida devida para a sua satisfação depende 

de possibilidades fáticas e jurídicas27.  

As regras, por sua vez, expressam deveres e direitos de-

finitivos. Assim, se uma regra é válida, então deve se realizar 

exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, nem menos28. É 

que as regras são normas que serão sempre satisfeitas ou não 

satisfeitas, gerando a necessidade que se cumpra exatamente 

aquilo que ela exige, pois contêm determinações no âmbito da-

quilo que é fática e juridicamente possível29. 

Parece que um dos pontos chave para a problematização 

sobre essas diferentes espécies normativas está nos casos em que 

há a colisão entre princípios e conflitos entre regras. 

Com base na jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Alemão, Robert Alexy demonstra a relação de tensão existente 

no caso de colisão entre os princípios, reconhecendo que nesse 

caso, a solução não se resolve com a determinação imediata da 

prevalência de um princípio sobre o outro, mas, através da pon-

deração entre princípios colidentes. Assim, os princípios pos-

suem apenas uma dimensão de peso, e não determinam as con-

sequências normativas de forma direta, ao contrário das regras. 

Só a aplicação dos princípios diante de casos concretos, os con-

cretiza mediante regras de colisão30. 

Quando teoriza sobre o conflito entre regras, Robert 

 
27 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 90. 
28 DA SILVA, Virgílio Afonso. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma 

distinção. Revista Latino-americana de estudos constitucionais. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 611. 
29 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 91. 
30 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 157. 
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Alexy trata do conceito de validade jurídica, indicando que o 

mesmo não é variável. Para o autor, uma norma é juridicamente 

válida se foi promulgada por um órgão competente, segundo a 

forma prevista, e se não infringe um direito superior, ou seja, se 

foi produzida de acordo com o ordenamento31.  

Portanto, ou uma norma é válida, ou não é. No caso das 

regras, se esta é válida e aplicável a um caso concreto, significa 

dizer que a sua consequência jurídica também é válida. Não é 

possível que dois juízos concretos de dever-ser que se contradi-

zem sejam válidos. No caso de duas regras com efeitos jurídicos 

contraditórios, e não havendo a possibilidade da utilização de 

uma cláusula de exceção32, então, pelo menos uma das regras 

deve ser declarada inválida33. 

No conflito de regras, a solução passará pela subsunção, 

pois haverá a adequação das normas aos fatos34. A estrutura ge-

ral da subsunção é descrita pela presença de uma premissa maior 

(norma jurídica), incidindo sobre uma premissa menor (fatos), 

tendo como consequência a aplicação da norma ao caso con-

creto35. 

Robert Alexy afirma ainda que o conflito entre regras ge-

ralmente é resolvido através da incidência de metanormas tais 

como lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat 

 
31 ALEXY, Robert. Conceito e validade do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
p. 104. 
32 A utilização de uma cláusula de exceção no âmbito de aplicação das regras parece 
ser o ponto principal de diferenciação entre a forma de aplicação das regras em Ronald 
Dworkin e Robert Alexy. 
33 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 92. 
34 MACHADO, Kaline Pacífico de Britto. Princípios ou regras: o problema não é dis-

tinguir, é aplicar. In: DA SILVA, Jéssica Aline Caparica; EHRHARDT JR., Marcos. 
(Coord.). Hermenêutica jurídica & efetivação dos direitos sociais. Curitiba: Juruá, 
2014. p. 51. 
35 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação 
constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A norma interpretação constitu-
cional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 55. 
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legi priori, ou lex specialis derogat legi generali. Para que se 

chegue a uma solução, portanto, uma segunda subsunção deverá 

ser realizada, o que pode ser caracterizado como uma meta-sub-

sunção36. 

No sistema brasileiro, a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42) traz dispositivos 

que levam às tais metanormas indicadas por Robert Alexy, na 

medida em que o seu artigo 2º, § 1º determina que “a lei posterior 

revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja 

com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 

de que tratava a lei anterior”. Porém, o artigo 2º, § 2º, LINDB, 

determina que nem toda lei posterior revogará a anterior, pois há 

a possibilidade de que existam normas em sentido complemen-

tar37, já que “a lei nova, que estabelece disposições gerais ou es-

peciais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei 

anterior”. 

Já no caso de colisão entre princípios a solução se dá de 

maneira bastante diversa. Se dois princípios colidem, ou seja, 

quando um princípio determina que algo é proibido, e outro que 

algo é permitido, um dos dois terá que ceder. Essa solução não 

significa, porém, que o princípio cedente será declarado invá-

lido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exce-

ção. O que ocorrerá é que um dos princípios tem precedência em 

relação ao outro em determinadas situações. Sem embargo, sob 

outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de 

forma diversa38. As condições em função das quais um princípio 

se sobrepõe a outro, estabelecem a hipótese de incidência de uma 

regra, que corresponde a consequência do princípio que se 
 

36 ALEXY, Robert. Balancing and subsumption. Ratio Juris. Vol. 16, nº 4, 2003. p. 

433-449. Disponível em: <https://doi.org/10.1046/j.0952-1917.2003.00244.x>. Aces-
sado em: 02/04/2018. 
37 O termo normas em sentido complementar é utilizado, entre outros, por Flávio Tar-
tuce. Cf. TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de introdução e parte geral. São Paulo: 
Forense, 2017. p. 14. 
38 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 93. 
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sobrepõe39. 

A realização completa de um determinado princípio, 

contudo, pode ser obstada pela realização de outro princípio. A 

colisão de princípios será resolvida por meio de ponderação (ba-

lanceamento ou sopesamento), dependendo, o resultado prático, 

do caso concreto40. 

É isso que se quer dizer, conforme as palavras de Robert 

Alexy, quando se afirma, mediante casos concretos, que os prin-

cípios possuem pesos diferentes e que aqueles com maior peso 

têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da 

validade, enquanto, por outro lado, conflitos entre princípios 

ocorrem na dimensão do peso41. 

Como afirmado, a colisão de princípios será resolvida, 

no caso concreto, com a utilização da técnica da ponderação, que 

por sua vez, é fonte que robustece o princípio da proporcionali-

dade42.  

No entanto, antes de passarmos à análise da proporcio-

nalidade e sua estrutura trifásica, cabe trazer o que Robert Alexy 

teoriza acerca das relações de precedência. Segundo o autor, a 

solução para colisões entre princípios consiste no estabeleci-

mento de uma relação de precedência condicionada entre prin-

cípios, com base nas circunstâncias do caso concreto. Tal solu-

ção consiste na fixação de condições sob as quais um princípio 

tem precedência em face de outro. Com base no sopesamento 

aplicado a um caso concreto, se um princípio tem precedência 
 

39 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 159. 
40 DA SILVA, Virgílio Afonso. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma 
distinção. Revista Latino-americana de estudos constitucionais. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2003. p. 611. 
41 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 94. 
42 MACHADO, Kaline Pacífico de Britto. Princípios ou regras: o problema não é dis-
tinguir, é aplicar. In: DA SILVA, Jéssica Aline Caparica; EHRHARDT JR., Marcos. 
(Coord.). Hermenêutica jurídica & efetivação dos direitos sociais. Curitiba: Juruá, 
2014. p. 51. 
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em relação a outro sob determinadas condições, uma determi-

nada consequência jurídica deverá ocorrer. Essa forma de reso-

lução, dando precedência a um princípio, funcionará como su-

porte fático da regra do caso concreto, demandando uma conse-

quência jurídica específica. O autor chama essa lei de Lei de Co-

lisão, explicando que trata-se de um dos fundamentos da sua te-

oria dos princípios43. 

O caminho que vai do princípio, ou seja, do direito prima 

facie, até o direito definitivo passa pela definição de uma relação 

de preferência. Porém, a definição de uma relação de preferência 

é, conforme a lei de colisão, a definição de uma regra44.  

Assim, Robert Alexy afirma que o resultado de todo so-

pesamento que seja correto do ponto de vista dos direitos fun-

damentais dará ensejo a uma norma de direito fundamental atri-

buída, que possui a estrutura de uma regra e à qual o caso pode 

ser subsumido45. 

Diante do que até aqui foi dito, pode-se entender que para 

Robert Alexy, os princípios possuem mandamentos apenas 

prima facie, pois princípios representam razões que podem ser 

afastadas por outras razões antagônicas. O caso das regras é 

completamente distinto, considerando que estas exigem que seja 

feito exatamente aquilo que ordenam46.  

Princípios são razões prima facie e regras são, se não 

houver o estabelecimento de alguma exceção, razões 

 
43 Ou seja, “se o princípio P1 tem precedência sobre o princípio P2 sob condições C; 
(P1 P P2) C, e se do princípio P1, sob condições C, decorre a consequência jurídica 
R, então, vale uma regra que tem C como suporte fático e R como consequência jurí-
dica C→R”. Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Vir-
gílio Afonso da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 99; ALEXY, Robert. 
Princios formales. Doxa. Alicante: Marcial Pons, num. 37, 2004. Disponível em: 

<https://doi.org/10.14198/DOXA2008.31.26>. Acessado em: 09/06/2018. 
44 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 108. 
45 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 102. 
46 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 104. 
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definitivas47. Em sua estrutura formal, as regras prescrevem uma 

consequência jurídica definitiva, já os princípios preveem ape-

nas consequências jurídicas prima facie. Do ponto de vista es-

trutural, a distinção opera-se a partir da performance de colisão. 

No caso das regras, ou uma exceção deveria ser incluída ou uma 

das duas regras deveria ser declarada nula. No caso dos princí-

pios a colisão mantém ambos válidos, e o caso é concretizado 

em uma regra definitiva apenas através da otimização por pon-

deração em determinado caso concreto. Ainda deve-se adicionar 

o critério teorético-normativo, dando conta de que as regras são 

aplicadas através da subsunção das circunstâncias fáticas ao seu 

suporte fático e da dedução das suas consequências jurídicas. 

Em contraste, a aplicação dos princípios exige uma ponderação. 

Assim, os pontos de vista da dogmática da otimização da teoria 

dos princípios são derivados de uma combinação de hipótese 

teórico-normativa com hipótese metódica48. 

 

3. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E 

PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

 

Em Ética a Nicómaco, Aristóteles desenvolveu a sua 

doutrina da justiça, que, conforme anota Arthur Kaufmann, re-

presenta o ponto de partida de todas as reflexões sérias sobre a 

questão da justiça. O cerne da justiça é a igualdade. Porém, en-

quanto muito mais tarde, por exemplo, Kant, concebia a igual-

dade como igualdade formal ou numérica – onde o igual deve 

ser retribuído com o exatamente igual: cabeça por cabeça, san-

gue por sangue, dente por dente – Aristóteles reconheceu a igual-

dade como proporcional, geométrica, análoga. O igual, portanto, 

 
47 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 106. 
48 POSCHER, Ralf. Teoria de um fantasma – a malsucedida busca da teoria dos prin-
cípios pelo seu objeto. Crítica da ponderação: método constitucional entre a dogmá-
tica jurídica e a teoria social. São Paulo: Saraiva, 2016. Versão eletrônica sem pagi-
nação. 
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é um meio entre o demais e o de menos. Mas como o igual é um 

meio, assim também o Direito é um meio. O Direito é algo pro-

porcional, pois, proporcional é o meio e o justo é o proporcio-

nal49. 

No âmbito normativo, de fato, nos mais variados mo-

mentos em que se lida com a norma, exige-se do operador do 

Direito uma atuação razoável e proporcional. Assim é no mo-

mento da confecção da norma pelo legislador, bem como no ins-

tante em que se realiza a sua intepretação e aplicação (pelo ad-

vogado, por um administrador ou pelo juiz)50. Em sentido equi-

valente, o direito alemão adotou a proporcionalidade, confe-

rindo-lhe a natureza de norma constitucional não escrita, que 

permite ao intérprete aferir a compatibilidade entre meios e fins, 

de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas contra os 

direitos fundamentais51. 

Nas palavras de Ana Paula de Barcelos, as últimas déca-

das do século XX e os primeiros anos do século XXI formam 

um período de transformações no âmbito jurídico, tendo como 

consequência a ampliação quantitativa e qualitativa do espaço 

reservado à interpretação jurídica e ao intérprete. As causas de 

tais transformações advêm do fato de que Cartas Constitucionais 

consagram em um mesmo texto, opções e interesses políticos 

diversos, havendo, portanto, a possibilidade do choque de direi-

tos, exigindo técnicas próprias a fim de manter a unidade da 

Constituição. Além disso, a generosidade na previsão de valores 

materiais de conteúdo difuso, gera a possibilidade de uma defi-

nição detalhada, variável em certa medida no tempo e no espaço, 

 
49 KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do Direito ao longo da história. 
In: KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (Org.). Introdução à filosofia do 

Direito e à teria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002. p. 69. 
50 CORREIA, Marcus Orione Gonçalvez. O postulado da razoabilidade e o direito do 
trabalho. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 
USP, vol. 101, 2006. p. 231. 
51 TÁCITO, Caio. A razoabilidade das leis. Revista de Direito administrativo. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, vol. 204, p. 2. 
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e em função das circunstâncias do caso concreto, com a conse-

quente transferência de determinação de sentido de normas 

constitucionais ao intérprete52.  

De fato, o direito de qualquer Estado constitucional mo-

derno é extremamente complexo53. Por isso, a interpretação ju-

rídica, como tarefa dogmática, ocorre em um cenário de possi-

bilidades, pois o Direito é um fenômeno complexo de comuni-

cação, na perspectiva da decidibilidade de conflitos54. 

Para Robert Alexy, a ponderação pode ser conceituada 

como parte do aparato necessário para que se trabalhe com o 

princípio (ou máxima, ou postulado) da proporcionalidade. Tal 

princípio (ou máxima, ou postulado) é utilizado de forma implí-

cita ou explícita em diversos lugares quando do “constitucional 

review”. Existem três subprincípios (ou máximas parciais, ou 

sub-postulados, ou ainda elementos parciais55) relacionados a 

proporcionalidade, quais sejam: adequação, necessidade e pro-

porcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade em sen-

tido estrito pode ser expressada por uma regra, a regra do sope-

samento ou ponderação (Law of Balancing)56. 
 

52 A autora traz, ao menos, dois exemplos: (I) REsp 240.721/SP, onde foi deferida 
tutela provisória a fim de relativizar coisa julgada, pois, para o a 1ª Turma do STJ, a 
coisa julgada e o seu fundamento, a segurança jurídica, não podem sobrepor-se aos 
princípios da moralidade pública, da razoabilidade e da proporcionalidade; (II) Rcl 
2.040/DF, que envolveu conflito entre o direito à honra e ao bom nome e os direitos 

à intimidade e à integridade física. Cf. BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâme-
tros normativos para a ponderação constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto 
(Org.). A norma interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e re-
lações privadas. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 50-51.  
53 MACCORMICK, Neil. Direito, interpretação e razoabilidade. In: MACEDO JR., 
Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada. (Org.). Direito e interpretação: 
racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 31. 
54 FERRAZ, JR., Tercio Sampaio. Direito, linguagem e interpretação. In: MACEDO 

JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada. (Org.). Direito e interpre-
tação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 103. 
55 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32ª Ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2017. p. 405. 
56 ALEXY, Robert. Balancing and subsumption. Ratio Juris. Vol. 16, nº 4, 2003. p. 
433-449. Disponível em: <https://doi.org/10.1046/j.0952-1917.2003.00244.x>. Aces-
sado em: 02/04/2018. 
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A adequação exterioriza a diretriz de que os meios esco-

lhidos para atingir determinado fim devem ser coerentes e perti-

nentes com o objeto almejado. Encerra-se a noção de proibição 

de arbítrio. A medida a ser tomada deve apresentar correlação 

adequada com a finalidade pretendida57, o meio deve contribuir 

para a promoção do fim, pois que sua utilização só é justificada 

pelo fim, de modo que não sendo ele promovido, o uso do meio 

acaba não mais possuindo justificativa58.  Portanto, na adequa-

ção, em face da proporcionalidade, o que se exige é que o meio 

eleito para a consecução do objetivo almejado tenha condições 

para tanto, ou seja, que seja apto, capaz de lograr o desiderato 

pretendido59. Nesse âmbito, Luís Roberto Barroso entende que 

é legítimo que se adote o critério compleição física na escolha 

dos soldados que formarão uma tropa de choque, mas não para 

a seleção dos que servirão como digitadores ou auxiliares admi-

nistrativos60. 

Já a necessidade, traduz a concepção de que a medida 

escolhida era indispensável para consecução do fim pretendido. 

Sem a adoção da providência escolhida, o fim almejado pela 

Constituição não seria atingido61. O meio deve ser o mais suave 

dentre aqueles disponíveis, pois o Estado não apenas tem a obri-

gação de atingir seus fins próprios, mas, também, tem a 

 
57 VALENTE, Manoel Adam Lacayo. Aplicabilidade da teoria do desvio de poder no 
controle da constitucionalidade dos atos legislativos: contornos, limites e superação 
pela teoria dos princípios. Revista de informação legislativa. Brasília: Senado, vol. 
46, 2009. p. 203.  
58 ÁVILA, Humberto. Conteúdo, limites e intensidade dos controles de razoabilidade, 
de proporcionalidade e de excessividade das leis. Revista de Direito administrativo. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, vol. 236, 2004. p. 373. 
59 BUECHELE, Paulo Arminio Tavares. O princípio da proporcionalidade e a inter-

pretação da Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 126. 
60 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 251. 
61 VALENTE, Manoel Adam Lacayo. Aplicabilidade da teoria do desvio de poder no 
controle da constitucionalidade dos atos legislativos: contornos, limites e superação 
pela teoria dos princípios. Revista de informação legislativa. Brasília: Senado, vol. 
46, 2009. p. 203. 
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obrigação de proteger ao máximo os direitos dos particulares, e 

isso só é possível se ele adotar o meio menos restritivo62. Trata-

se, portanto, do dever de escolher o meio mais suave63. Em um 

concurso público, por exemplo, para o preenchimento de cargos 

no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, é possível excluir 

da disputa por cargos que exigem destreza física os candidatos 

portadores de deficiência motora. Porém, se a restrição for es-

tendida a todos os cargos daquele órgão, inclusive os de natureza 

burocrática, será nula por ter ido além do estritamente necessá-

rio64. 

Finalmente, no âmbito da proporcionalidade em sentido 

estrito, o meio deve proporcionar vantagens superiores as des-

vantagens, pois o Estado, tendo obrigação de realizar todos os 

princípios constitucionais, não pode adotar um meio que termine 

por restringi-los mais do que promovê-los em conjunto65. Á 

guisa de exemplo, se determinado museu, visando assegurar 

mais silêncio e tranquilidade aos seus visitantes adultos, proíbe 

a entrada de menores de quatorze anos, estará se utilizando de 

medida que traz um prejuízo à formação cultural e humanística 

dos jovens interessados em visitar o museu, que por certo é su-

perior ao desejo dos demais frequentadores de não conviverem 

com o burburinho infantil ou adolescente66. 

No bojo da proporcionalidade em sentido estrito, a pon-

deração aparece como uma técnica de decisão própria de casos 

difíceis (hard cases), em relação aos quais a subsunção 
 

62 ÁVILA, Humberto. Conteúdo, limites e intensidade dos controles de razoabilidade, 
de proporcionalidade e de excessividade das leis. Revista de Direito administrativo. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004. p. 373. 
63 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32ª Ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2017. p. 406. 
64 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 251. 
65 ÁVILA, Humberto. Conteúdo, limites e intensidade dos controles de razoabilidade, 
de proporcionalidade e de excessividade das leis. Revista de Direito administrativo. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004. p. 373. 
66 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 251. 
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(utilizada, regra geral, quando da aplicação de regras) não é ade-

quada. É justamente nesses casos que diversas premissas maio-

res, igualmente válidas e de mesma hierarquia, se consideradas 

individualmente, trazem soluções diversas e muitas vezes con-

traditórias67. Sem embargo, Paulo Bonavides afirma que a vin-

culação da ponderação ao Direito Constitucional ocorre por via 

dos direitos fundamentais, pois é aí que ele ganha extrema im-

portância e aufere um prestígio e difusão alargados68. 

O caráter normativo dos princípios implica a criação de 

regras de colisão, pois a sua aplicação depende de ponderação. 

Se existem dois princípios em relação de tensão, a solução esco-

lhida deve ser aquela que melhor realize ambos. Isso só será pos-

sível se a solução adotada for adequada e necessária e propor-

cional a realização do fim perseguido. Dessa forma, forçoso con-

cluir que as possibilidades fáticas de realização dos princípios, 

também implicam o dever de adequação e de necessidade69. Há 

uma conexão entre a teoria dos princípios e a proporcionalidade. 

A natureza dos princípios implica a proporcionalidade, e essa 

implica aquela, numa verdadeira relação circular. Isso quer dizer 

que a proporcionalidade, em sua estrutura tridimensional de-

corre logicamente dos princípios, ou seja, a proporcionalidade é 

deduzível dessa natureza70-71.  
 

67 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação 

constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A norma interpretação constitu-
cional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 55. 
68 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32ª Ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2017. p. 404. 
69 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 159. 
70 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 116-118. 
71 Autores, há, porém, que defendem uma desvinculação da ponderação do âmbito do 
conflito entre princípios. Para Ana Paula Barcelos, “gradativamente, porém, a ponde-
ração tem se destacado como figura principal, e não só coadjuvante dos princípios. Já 
é possível identificá-la como uma técnica de decisão jurídica autônoma que, aliás, 
vem sendo aplicada em diversos outros ambientes que não o conflito de princípios. É 
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Robert Alexy defende que quando uma norma de direito 

fundamental com caráter de princípio vem a colidir com um 

princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização 

dessa norma fica dependente do princípio antagônico. Portanto, 

para que se chegue a uma decisão é necessário um sopesamento, 

de acordo com a lei de colisão. Parte-se, assim, da premissa de 

que princípios válidos devem ser obrigatoriamente aplicados no 

caso concreto72.  

Tal posição, conforme as lições de Ana Paula de Barce-

los, é descrita por vários autores como forma de aplicação dos 

princípios. Por meio da ponderação se vai sopesar a extensão de 

aplicação possível de cada princípio, considerando as possibili-

dades jurídicas - como outros princípios ou até regras – e físicas 

existentes73. 

Toda essa complexidade é ainda mais problemática no 

campo do direito penal, onde as consequências jurídicas tendem 

a ser decisões sobre a privação da liberdade do ser humano. 

Nesse âmbito, a proporcionalidade tem sido apresentada, 

 
possível encontrar decisões judiciais empregando um raciocínio equiparável ao que e 
tem entendido por ponderação para [...] decidir [inclusive] o confronto entre regras”. 
Em outra passagem, ao tratar dos critérios para solucionar casos de colisão entre prin-
cípios e regras, a autora afirma que “as regras, como padrão geral, não devem ser 
ponderadas”. BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a 

ponderação constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A norma interpreta-
ção constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3ª Ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008. p. 56. Humberto Ávila defende que “não é apropriado 
afirmar que a ponderação é método privativo de aplicação dos princípios, nem que os 
princípios possuem uma dimensão de peso”. Assim, “a ponderação não é método pri-
vativo de aplicação dos princípios. A ponderação ou balanceamento [...], enquanto 
sopesamento de razões e [contrarrazões] que culmina com a decisão de interpretação, 
também pode estar presente no caso dos dispositivos hipoteticamente formulados, 

cuja aplicação é preliminarmente havida por automática” ÁVILA, Humberto. Teoria 
dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 52. O autor traz alguns exemplos que 
fundamentam tal afirmação nas páginas 44 a 50. 
72 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 117. 
73 BARCELOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 24-25. 
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segundo Flávio Milhomem74, em três variações: a conformidade 

ou adequação de meios; a exigibilidade ou necessidade; e a pro-

porcionalidade em sentido estrito. Em apertada síntese, tem-se 

que a providência a ser adotada para a gestão do conflito deve: 

a) ser “apropriada à prossecução do fim ou fins a ele subjacen-

tes”75, ou seja, é capaz de proteger efetivamente os bens ou va-

lores pretendidos; b) apresentar-se como o último recurso à mão, 

ambos – a) e b) –, aliás, vinculados diretamente com a própria 

ideia de intervenção mínima (subsidiariedade e fragmentarie-

dade)76; e c) ser ajustada numa intensidade cujo “custo da inter-

venção penal, representado pela limitação dos direitos impli-

cada, não seja superior ao benefício (protecção) que com ela se 

pode alcançar”77. 

 

4. PROPORCIONALIDADE COMO POSTULADO 

 

Humberto Ávila, quando da análise de algumas decisões 

do Supremo Tribunal Federal que invocaram a proporcionali-

dade, afirma que a mesma vem sendo utilizada como um dever 

jurídico-positivo, o que, por si só, revela o seu grau de impor-

tância, mas que também é utilizada como sinônimo do princípio 

da razoabilidade, com a qual, segundo o autor, não se identifica, 

porque ele ora significa a exigência de racionalidade na decisão 

judicial, ora a limitação à violação de um direito fundamental, 

ora a proibição do excesso, ora a necessidade de observâncias 
 

74 MILHOHEM, Flávio. O princípio da proporcionalidade como critério para a comi-
nação de penas em abstracto. In: Direito e Justiça – Revista da Fauldade de Direito 
da Universidade Católica Portuguesa, v. XIV, tomo 2, 2000. p. 35 ss. 
75 MILHOHEM, Flávio. O princípio da proporcionalidade como critério para a comi-
nação de penas em abstracto. In: Direito e Justiça – Revista da Fauldade de Direito 

da Universidade Católica Portuguesa, v. XIV, tomo 2, 2000. p. 36. 
76 MIR PUIG, Santiago. O princípio da proporcionalidade enquanto fundamento cons-
titucional de limites materiais do Direito Penal. In: Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, ano 19, n. 1, jan-mar, Coimbra, 2009. p. 15.   
77 MIR PUIG, Santiago. O princípio da proporcionalidade enquanto fundamento cons-
titucional de limites materiais do Direito Penal. In: Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, ano 19, n. 1, jan-mar, Coimbra, 2009. p. 15-16. 
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das prescrições legais e ora como sinônimo de equivalência. 

Afirma que há uma interpretação equívoca, no direito brasileiro, 

acerca do dever de proporcionalidade, pois, este não consiste em 

princípio, mas sim em postulado normativo aplicativo. Nesse 

sentido, pugna pela necessidade de atribuir-lhe um significado 

normativo autônomo, pela simples constatação de que há con-

ceitos diversos a serem explicados, a fim de que se mantenha 

referência ao ordenamento jurídico brasileiro78. 

Vale a pena indicar que em sede de doutrina, os autores 

possuem opiniões das mais diversas acerca da classificação da 

proporcionalidade. Virgílio Afonso da Silva classifica-a como 

regra, pois não identifica nela as características próprias das nor-

mas principiológicas79. Para Inocêncio Mártires Coelho, a pro-

porcionalidade é um princípio de interpretação80, para André 

 
78 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-

gas, vol. 215, 1999. p. 152-153. 
79 Conforme as palavras do autor, “[é] necessário que se esclareça o porquê de chamar 
a proporcionalidade, que quase sempre é denominada ‘princípio da proporcionali-
dade’, de regra da proporcionalidade. [O] conceito de princípio que aqui se adota não 
tem relação com a importância da norma a que tal denominação de aplica. Princípio, 
nos termos deste trabalho, é uma norma que exige que algo seja realizado na maior 
medida possível, diante das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. A propor-
cionalidade [...] não segue esse raciocínio. Ao contrário, tem ela a estrutura de uma 

regra, porque impõe um dever definitivo: se for o caso de aplicá-la, essa aplicação não 
está sujeita a condicionantes fáticas e jurídicas do caso concreto. Sua aplicação é, 
portanto, feita no todo” SILVA. Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo 
essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 167-168. 
80 Nas palavras do autor, “utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restri-
ções de direitos – muito embora possa aplicar-se, também para dizer do equilíbrio na 
concessão de poderes, privilégios ou benefícios – o princípio da proporcionalidade ou 
da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que 

emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, 
justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona 
a positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio 
geral de direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico” 
COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gus-
tavo Gonet. Curso de direito constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 120-
121. 
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Ramos Tavares um critério81, e para Fábio Ulhoa Coelho é um 

imperativo82. 

Parece não haver um fundamento positivo para a propor-

cionalidade como princípio a partir do texto constitucional bra-

sileiro, por meio da dedução dos direitos ou dos princípios fun-

damentais. A proporcionalidade é tida como um dever resultante 

de uma implicação lógica do caráter principal das normas83.  

Quando inicia as tratativas acerca de uma diferenciação 

entre princípios e regras, o autor deixa claro que a sua concepção 

do Direito toma-o como um conjunto composto por normas 

(princípios e regras) cuja interpretação e aplicação depende de 

postulados normativos (unidade, coerência, hierarquização, su-

premacia da Constituição, entre outros), critérios normativos 

(superioridade, cronologia e especialidade) e valores. Princípios 

jurídicos não se identificam com valores, na medida em que es-

tes não determinam o que deve ser, mas o que é melhor. Princí-

pios têm caráter deontológico, e os valores axiológico. Princí-

pios jurídicos não se confundem com o mero estabelecimento de 

fins, pois os fins apenas indicam um estado almejado, sem que 

se estabeleça um dever. O estabelecimento de fins por meio de 

 
81 Conforme o autor, “o critério da proporcionalidade, como resultado da construção 
alemã, é considerado uma norma constitucional não escrita derivada do Estado De-
mocrático de Direito. Nele se visualiza a função de ser imprescindível à racionalidade 

do Estado Democrático de Direito, já que garante o núcleo essencial dos direitos fun-
damentais através da acomodação os diversos interesses em jogo em uma sociedade” 
TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 708. 
82 “Chamo a proporcionalidade de imperativo. Exatamente por não poder haver, no 
Estado Democrático de Direito, nenhuma hipótese de aplicação de qualquer norma 
jurídica de modo desproporcional (assim como não pode haver a aplicação indigna, 
injusta ou insegura), esta expressão parece-me mais significativa da categoria refe-

rencial a que a proporcionalidade pertence COELHO, Fábio Ulhoa. Imperativo da 
proporcionalidade no processo administrativo sancionador no âmbito do CADE. In: 
YARSHEL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.). Processo socie-
tário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 198. 
83 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 160. 
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prescrições normativas constitui um princípio. Contudo, princí-

pios também não são axiomas, pois estes denotam uma proposi-

ção cuja veracidade é aceita por todos, dado que não é nem pos-

sível nem necessário provar-se aqueles84. 

Para Humberto Ávila, princípios também não são postu-

lados, pois estes, no sentido Kantiano, significam uma condição 

de possibilidade do conhecimento de determinado objeto, de 

modo que ele não pode ser apreendido sem que essa condição 

seja preenchida no próprio processo de conhecimento. Postula-

dos podem ser normativos e ético-políticos. Postulados norma-

tivos são condições de possibilidade do conhecimento do 

fenômeno jurídico. Por isso, eles não apresentam argumentos 

substanciais para fundamentar uma decisão, mas apenas expli-

cam como, a partir da implementação de determinadas condi-

ções, pode ser obtido o conhecimento do Direito85.  

Em texto publicado no século XX, o supracitado autor 

definiu os princípios como 
normas imediatamente finalísticas, para cuja concretização es-
tabelecem com menor determinação qual o comportamento de-

vido, e por isso dependem mais intensamente da sua relação 

com outras normas e de atos institucionalmente legitimados de 

interpretação para a determinação da conduta devida86. 

E as regras como 
normas mediatamente finalísticas, para cuja concretização es-

tabelecem com maior determinação qual o comportamento de-
vido, e por isso dependem menos intensamente da sua relação 

com outras normas e de atos institucionalmente legitimados de 

 
84 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-

gas, vol. 215, 1999. p. 164-165. 
85 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 165. 
86 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 167. 
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interpretação para a determinação da conduta devida87. 

Posteriormente, em sua “teoria dos princípios”, o autor 

anota que as regras 
são normas imediatamente descritivas, primariamente retros-

pectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para 

cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre 

centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios 

que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual 

dos fatos88. 

Já os princípios 
são normas imediatamente finalísticas, primariamente pros-

pectivas e com pretensão de complementariedade e de parcia-

lidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da cor-

relação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promo-

ção89. 

Pode-se perceber, portanto, que a proporcionalidade não 

é um princípio ou norma-princípio, pois sua descrição abstrata 

não permite uma concretização em princípio gradual, e a sua es-

trutura trifásica consiste na única possibilidade de sua aplicação, 

que independe das possibilidades fáticas e normativas, já que o 

seu conteúdo normativo é neutro relativamente ao contexto fá-

tico, não sofrendo modificação no entrechoque com outros prin-

cípios. A proporcionalidade não determina razões às quais a sua 

aplicação atribuirá um peso, mas apenas uma estrutura formal de 

aplicação de outros princípios. Proporcionalidade também não é 

uma regra jurídica, pois não estabelece tal ou qual conteúdo re-

lativamente à conduta humana ou à aplicação de outras normas. 

É por intermédio das condições que a proporcionalidade estabe-

lece, que da interpretação de outras normas envolvidas será 

 
87 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 167. 
88 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 102. 
89 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 102. 
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estabelecido o que é devido, permitido ou proibido diante de de-

terminado caso concreto submetido a um dado ordenamento ju-

rídico. O dever de proporcionalidade, portanto, consiste num 

postulado normativo aplicativo90.  

As exigências decorrentes da proporcionalidade vertem 

sobre outras normas, não para atribuir-lhes sentido, mas para es-

truturar racionalmente a sua aplicação. Sempre há uma outra 

norma por trás da aplicação da proporcionalidade. Por tal motivo 

deve ser tratada como postulado, e como estrutura a aplicação 

de outras normas, com elas não se confundindo. Assim, é opor-

tuno fazer referência a proporcionalidade com uma nomencla-

tura distinta, ou seja, não como regra ou princípio, mas como 

postulado, a indicar uma norma que estrutura a aplicação de ou-

tras91. 

Percebe-se, inclusive, que o próprio Robert Alexy exclui 

a proporcionalidade do âmbito dos princípios, já que não entra 

em conflito com outras normas-princípio, não é concretizado em 

graus ou aplicado mediante a criação de regras de prevalência 

diante do caso concreto92. 

Os postulados são condições essenciais sem as quais um 

determinado objeto não pode ser interpretado. Há os postulados 

hermenêuticos, que se destinam a compreensão geral do Direito, 

e os postulados aplicativos. Postulados normativos aplicativos 

qualificam-se como normas sobre a aplicação de outras normas, 

ou seja, são metanormas, ou normas de segundo grau. Sempre 

que se está diante de um postulado normativo, há uma diretriz 

metódica que se dirige ao intérprete relativamente à intepretação 

de outras normas. O âmbito de funcionamento dos postulados é 

 
90ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e a redefinição do dever de propor-
cionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, vol. 215, 1999. p. 169-170. 
91 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 180. 
92 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 116 e ss. 
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diferente daquele onde operam os princípios e as regras. Princí-

pios e regras são normas objeto da aplicação, implicam-se reci-

procamente, postulados são normas que orientam a aplicação de 

outras, sem uma relação de conflituosidade necessária com ou-

tras normas, não descrevem comportamentos, não reservam po-

der, não instituem procedimento, nem estabelecem definições - 

o que os distingue das regras. Por outro lado, não estabelecem 

um dever-ser ideal e nem possuem um peso móvel e circunstan-

cial – o que os distingue dos princípios. Enfim, são normas de 

segundo grau, diferenciando-se das regras e dos princípios 

quanto ao nível e quanto à função. Como dito, enquanto os prin-

cípios e as regras são o objeto da aplicação, os postulados esta-

belecem os critérios de aplicação. E enquanto os princípios e as 

regras servem de comandos para determinar condutas obrigató-

rias, permitidas e proibidas, ou mesmo condutas necessárias, os 

postulados servem como parâmetros para a realização de outras 

normas93. Assim, a proporcionalidade é um postulado que in-

forma a atuação constante de todos que de alguma forma têm 

contato com a equação do Direito94. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A proporcionalidade foi a escolhida para tornar operaci-

onal o modelo da teoria dos princípios, considerando a sua vin-

culação à noção de princípio e mandamento de otimização, passa 

a ser um instrumento geral voltado a atribuir racionalidade e cla-

reza a toda e qualquer decisão que solucione um caso de colisão 

 
93 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 163-179. Vale indicar a metáfora 
trazida pelo autor, na página 181 da citada obra, para defender que a proporcionali-
dade não pode ser definida como princípio: “quem define a proporcionalidade como 
princípio confunde a balança com os objetos que ela pesa!”. 
94 CORREIA, Marcus Orione Gonçalvez. O postulado da razoabilidade e o direito do 
trabalho. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 
USP, vol. 101, 2006. p. 231. 
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de direitos fundamentais,95 pois normas de direitos fundamentais 

não raro são caracterizadas como princípios.96 

Pois é partindo justamente do conceito de princípio que 

há a possibilidade de perceber o caráter de postulado da propor-

cionalidade. É que sempre que se está diante de um postulado 

normativo, há uma diretriz metódica que se dirige ao intérprete 

relativamente à intepretação de outras normas, o que denota a 

natureza de norma de segundo grau, ou metanorma dos postula-

dos. É forçoso notar, portanto, que o âmbito de funcionamento a 

proporcionalidade é diferente daquele onde operam os princí-

pios e as regras, o que traz a necessidade de que se trabalhe com 

a aquela em uma categoria deferente, a categoria dos postulados. 
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