
Ano 5 (2019), nº 6, 155-170 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE• 

 

Ana Claudia Redecker• 

 
Resumo: O objetivo fundamental da República do Brasil é cons-

truir uma sociedade livre, justa e solidária. Nesse sentido, o prin-

cípio da proporcionalidade surge como meio para se chegar na 

sedimentação e realização desse objetivo. Ele viabiliza a ade-

quação das normas, através da busca de medidas que sejam me-

nos danosas aos cidadãos, para que se chegue a soluções concre-

tas e mais justas para os conflitos 
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ABOUT THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PRO-

PORTIONALITY 

 

Abstract: The main objective of Republic of Brazil is to build 

free, fair and sympathetic society, in this manner, the propor-

tionality principle is of the way to reach solidify and fulfillment 

of this goal. This principle is the way to adjust the norms, 

through search steps to be less damage for the citizen by find 

concret solutions, more impartials for the conflicts.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 princípio da proporcionalidade dizia primitiva-

mente respeito ao problema da limitação do poder 

executivo, sendo considerado como medida para 

as limitações administrativas da liberdade indivi-

dual. Foi com este sentido que a teoria do Estado 

o considerou, já no Século XVIII, como máxima suprapositiva, 

e que ele introduzido, no Século XIX, no direito administrativo, 

como princípio geral do direito de polícia. 

Posteriormente, como decorrência da passagem do Es-

tado de Política para o Estado de Direito, o princípio da propor-

cionalidade em sentido amplo (uma vez que em busca da prote-

ção dos direitos humanos), também conhecido como princípio 

da proibição do excesso, foi erigido à dignidade de princípio 

constitucional. 

O controle da razoabilidade das leis mediante um parâ-

metro técnico dado pelo princípio da proporcionalidade repre-

sentou uma virada científica de grande repercussão junto aos pa-

íses europeus que adotam controle jurisdicional de constitucio-

nalidade, irradiando-se mais recentemente ao Brasil, por inter-

médio da forte influência dos constitucionalistas portugueses na 

doutrina e jurisprudência nacionais. 

Gilmar Ferreira Mendes1 afirma que no Direito Consti-

tucional Alemão outorga-se ao princípio da proporcionalidade, 

ou ao princípio da proibição do excesso, qualidade de norma 

constitucional não-escrita, derivada do Estado de Direito. Cuida-

se, fundamentalmente, de aferir a compatibilidade entre meios e 

fins, de molde a evitar restrições desnecessárias ou abusivas con-

tra os direitos fundamentais. 

 
1 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle da constitucionalidade: aspectos jurídicos e 
político. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 15. 

O 
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Destarte, o princípio da proporcionalidade é o princípio 

constitucional segundo o qual, sempre que haja poderes que co-

lidam com direitos ou interesses legalmente protegidos dos par-

ticulares, a Administração Pública deve atuar segundo o princí-

pio da justa medida, quer dizer, adotando, dentre as medidas ne-

cessárias para atingir os fins legais, aquelas que impliquem o sa-

crifício mínimo dos direitos dos cidadãos. Ou seja, as decisões 

da administração que afetem direitos e interesses dos cidadãos, 

só devem ir até onde seja imprescindível para assegurar o inte-

resse público, não devendo utilizar-se medidas mais gravosas 

quando outras que o sejam menos forem suficientes para atingir 

os fins da lei. 

O princípio da proporcionalidade é assim, certamente, o 

princípio mais importante dentre os princípios jurídicos, por se 

ele a expressão objetiva da dimensão de todo e qualquer princí-

pio. 

Neste contexto, a distinção entre princípios jurídicos e 

normas se faz absolutamente necessária. Pois no que toca à na-

tureza deles, esta é totalmente diversa quando ocorre um choque 

em suas disposições. Assim, caso duas regras disponham dife-

rentemente sobre uma mesma situação, ocorreu um excesso nor-

mativo, uma antinomia jurídica, que deve ser afastada com base 

em critérios que, em geral, são fornecidos pelo próprio ordena-

mento jurídico, para que se mantenha sua unidade e coerência. 

Já com os princípios sucede de forma diferente, pois eles, 

na medida em que não disciplinam nenhuma situação jurídica 

específica, considerados de forma abstrata como se apresentam 

para nós, não entram em choque, são compatíveis uns com os 

outros. Entretanto, ao procurarmos elucidar um caso concreto, 

que não é satisfatoriamente resolvido aplicando-se regras que a 

ele se reportariam, passa-se a inquirir dos princípios envolvidos 

no caso, e logo se percebe que esses princípios se acham em es-

tado de tensão conflitiva. A decisão tomada sempre irá privile-

giar um ou alguns princípios em detrimento de outros, embora 
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todos eles se mantenham íntegros em sua validade e apenas di-

minuídos, circunstancial e pontualmente, em sua eficácia. É nes-

tes casos que, para evitar o excesso de obediência a um princípio 

que destrói o outro e termina aniquilando os dois, deve-se lançar 

mão daquele que, por isso mesmo, havemos de considerar o 

“princípio dos princípios” – o princípio da proporcionalidade. 

Apesar de ser considerado por Paulo Bonavides2, emi-

nente constitucionalista brasileiro, como o que há de mais novo, 

abrangente e relevante em toda a teoria do constitucionalismo 

contemporâneo, o Brasil não logrou recepcioná-lo em nossa 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, Evilásio Correia de Araújo3 afirma que o 

princípio da proporcionalidade se trata de um princípio jurídico 

implícito na Constituição Federal. E Guilherme Marinoni4 leci-

ona que “alguém poderia argumentar que não nos podemos valer 

do princípio da proporcionalidade porque ele não está previsto 

no sistema constitucional brasileiro. Acontece que, para pode-

rem ser aplicados, os princípios não precisam estar previstos nos 

textos normativos.” 

Nessa seara, em face das reservas legais da Constituição 

de 1988, com a premissa de que o princípio da proporcionalidade 

tem sede constitucional, ele já integra a jurisprudência e doutrina 

nacionais. 

 

2. DAS CARACTERÍSTICAS DO PRINCÍPIO DA PROPOR-

CIONALIDADE 

 

 
2 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6º ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1996, p. 365. 
3 ARAÚJO FILHO, Evilásio Correia. Paradigma de uma efetividade possível – A po-
sitivação da tutela antecipada na lei processual civil e o princípio constitucional da 
proporcionalidade. Consultado em: https://jus.com.br/artigos/877/paradigma-de-
uma-efetividade-possivel-a-positivacao-da-tutela-antecipada-na-lei-processual-civil-
e-o-principio-constitucional-da-proporcionalidade. Acesso em 06/10/2019. 
4 MARINONI. Guilherme. Antecipação da tutela na reforma do processo civil, 2º ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 80-81 
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O princípio da proporcionalidade consiste, objetiva-

mente, em uma engrenagem essencial do mecanismo político-

constitucional de acomodação dos diversos interesses em jogo, 

em dada sociedade, e, logo, indispensáveis para garantir a pre-

servação de direitos, donde se inclui na categoria equiparável 

das “garantias fundamentais”. Sendo para Paulo Bonavides5 um 

princípio geral do direito e, especificamente, do Direito Consti-

tucional, consistindo em uma garantia fundamental, não como 

um direito de liberdade, mas como um direito que protege a li-

berdade, pois permite, concretamente, a distribuição compatível 

dos direitos. 

Exige-se, assim, adequação dos meios aos fins, como sa-

lienta Canotilho6. Sustenta o jurista lusitano que “a medida 

adoptada para a realização do interesse público deve ser apropri-

ada para a prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. Conse-

quentemente, a exigência de conformidade pressupõe a investi-

gação e a prova de que o acto do poder público é apto para e 

conforme os fins justificativos da sua adopção (Zielkonformität, 

Zwecktauglichkeit). Trata-se, pois, de controlar a relação de ade-

quação medida-fim”. 

Desta forma, no Estado de direito democrático, as leis 

que restringem direitos fundamentais, ainda que por autorização 

contida na própria Lei Maior, devem atender ao princípio da pro-

porcionalidade ou da justa medida7. Como doutrina Canotilho, 

 
5 BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6º ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1996, p. 386. 
6 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constitui-
ção. Coimbra: Almedina, 1999, p. 382-383. 
7 Cfr. decisão do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CON-

DENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda 
Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não 
pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de 
critérios equitativos deve ser, também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-
se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos 
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uma lei restritiva, mesmo quando adequada e necessária, pode 

ser inconstitucional, quando adotar cargas coativas de direito, li-

berdades e garantias desmedidas, desajustadas, excessivas ou 

desproporcionais em relação aos resultados obtidos8. 

Esse princípio reconhecido, expressa ou implicitamente 

nos modernos sistemas constitucionais, constitui, entre nós, de-

corrência de várias cláusulas pelas quais a Constituição confere 

especial proteção aos direitos fundamentais (como, por exem-

plo, o artigo 60, parágrafo 4º, IV, da CF de 1988), e bem o de-

monstra Suzana de Toledo Barros9, complementa o princípio da 

reserva legal (art. 5º, II), convertendo-se no princípio da reserva 

legal proporcional. 

Para a ilustre constitucionalista Suzana de Toledo Bar-

ros10, não ficou ao livre critério do legislador ordinário estabele-

cer as restrições que entende cabíveis, quando autorizado a im-

por limites aos direitos fundamentais; se assim fosse, as garan-

tias formuladas em defesa desses direitos seriam todas ilusórias 

e despidas de qualquer sentido. Afirma-se, por outro lado, de 

maneira inequívoca, a possibilidade de se declarar a inconstitu-

cionalidade de lei em caso de sua dispensabilidade (inexigibili-

dade), inadequação (falta de utilidade para o fim perseguido) ou 

de ausência de razoabilidade em sentido estrito (desproporção 

entre o objetivo perseguido e o ônus imposto ao atingido). 

 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta 
Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos 
limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, 
e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, 
o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 
1487778/SP. STJ. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. DJe 26/09/2019) 
8 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constitui-

ção. Coimbra: Almedina, 1999, p. 617. 
9 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Ju-
rídica, 1996, p. 210. 
10 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Ju-
rídica, 1996, p. 13. 
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Nessa esteira, Willis Santiago Guerra Filho11 argumenta 

que se pode dizer que uma medida é adequada se atinge o fim 

almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e, fi-

nalmente, proporcional em sentido estrito, se as vantagens que 

trará superarem as desvantagens. 

Dessa forma, não se pretende reduzir a esfera de liber-

dade do legislador democraticamente legitimado para regula-

mentar a Constituição, pela ampliação de poderes do juiz, mas 

de evitar que aquele poder político chegue ao excesso de produ-

zir lei desnecessária, casuística ou desarrazoada, realidade as-

sente mesmo nas democracias consolidadas e que precisa ser 

considerada para merecer o devido controle. 

A exigência de uma ponderação de interesses em confli-

tos, como demonstrar-se-á, requer do legislador uma tarefa de 

concordância prática (conforme expressão de Konrad Hesse) en-

tre os direitos em jogo, de maneira a impedir o sacrifício de um 

em relação ao outro. Nesse delicado procedimento, o princípio 

da proporcionalidade funciona como parâmetro técnico; por 

meio dele verifica-se se os fatores de restrição tomados em con-

sideração são adequados à realização ótima dos direitos coliden-

tes ou concorrentes, uma vez que o que se busca é a garantia aos 

indivíduos de uma esfera composta por alguns direitos, tidos por 

fundamentais, que não possam ser menosprezados a qualquer tí-

tulo. 

Destarte, um juízo definitivo sobre a proporcionalidade 

ou razoabilidade da medida restritiva há de resultar da rigorosa 

ponderação entre o significado da intervenção para o atingido e 

os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade em 

sentido estrito). 

 

3. ELEMENTOS PRACIAIS OU SUBPRINCÍPIOS QUE IN-

TEGRAM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE  

 
11 Apud BARROS, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São 
Paulo, 1996, p. 209. 
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O princípio da proporcionalidade desdobra-se em várias 

exigências ou subprincípios que, esquematicamente, podemos 

dispor da seguinte maneira: 

(1) A exigência de conformidade ou de adequa-

ção de meios (Geeignetheit). Esse princípio confina, 

ou até mesmo se confunde, com a da vedação de ar-

bítrio, que alguns utilizam com o mesmo significado 

do princípio geral da proporcionalidade12. 

 
12 Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RE-
CURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚ-

BLICO. DEMISSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. ANU-
LAÇÃO. NÃO-CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RA-
ZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIAL-
MENTE PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. "O e. Su-
perior Tribunal de Justiça já tem entendimento pacificado segundo o qual o excesso 
de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não conduz à sua 
nulidade, desde que não tenha causado qualquer prejuízo ao servidor" (MS 

12.369/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJ de 10/9/07). 2. O man-
dado de segurança não constitui o meio processual adequado para provar um fato. 
Exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido 
e certo, de modo que a dilação probatória se mostra incompatível com a natureza dessa 
ação constitucional. 3. Se o servidor público acusado pretende desconstituir as provas 
de processo disciplinar, que se apresentam suficientes para a aplicação da sanção, deve 
se valer dos meios processuais adequados. 4. O princípio da proporcionalidade em 
sentido amplo alberga a "exigência de adequação da medida restritiva ao fim ditado 

pela própria lei; necessidade da restrição para garantir a efetividade do direito e a 
proporcionalidade em sentido estrito, pela qual se pondera a relação entre a carga de 
restrição e o resultado"  (Suzana de Toledo Barros). 5. "O princípio da razoabilidade 
é uma norma a ser empregada pelo Poder Judiciário, a fim de permitir uma maior 
valoração dos atos expedidos pelo Poder Público, analisando-se a compatibilidade 
com o sistema de valores da Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pau-
tando pela noção de Direito justo, ou justiça" (Fábio Pallaretti Calcini). 6. Determinar 
a aplicação da pena máxima de demissão a servidores públicos por terem submetido 

magistrado e outros servidores a constrangimentos por figurarem indevidamente na 
condição de representados, em processos instaurados no âmbito da Corregedoria-Ge-
ral de Justiça, não obstante a gravidade do ato, não se coaduna com os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se que a Administração aplique uma 
sanção disciplinar mais branda. 7. Recurso ordinário parcialmente provido. Segurança 
parcialmente concedida. (RHC 65974/SC. STJ. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA. DJe 16/03/2016) 
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Entendido o princípio da proporcionalidade como parâ-

metro a balizar a conduta do legislador quando estejam em causa 

limitações aos direitos fundamentais, a adequação dos meios aos 

fins traduz-se em uma exigência de que qualquer medida restri-

tiva deve ser idônea à consecução da finalidade perseguida, pois, 

se não for apta para tanto, há de ser considerada inconstitucional. 

(2) O requisito da exigibilidade ou da necessidade 

(Erforderlichkeit). Pelo princípio ou subprincípio da 

necessidade, a medida não há de exceder os limites 

indispensáveis à conservação do fim legítimo que se 

almeja, ou uma medida para ser admissível deve ser 

necessária13. Este requisito também pode ser conhe-

cido como princípio da escolha do meio mais suave 

ou princípio da menor ingerência possível, ou seja, 

de todas as medidas que igualmente servem à obten-

ção de um fim cumpre eleger aquela menos nociva 

ou desvantajosa aos interesses do cidadão. 

É importante aduzir que o juízo acerca da exigibilidade 

de uma medida restritiva não se dará senão pela valoração com-

plementar no caso concreto, que envolve uma avaliação sobre o 

grau de afetação do destinatário, em função do meio eleito. 

Constatando-se uma margem de livre apreciação do juiz, que 
 

13 Cfr. decisão proferida no STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. REEXAME. IMPOS-
SIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARAC-
TERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que 
somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação pelos danos 
morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter 
irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade. Na espécie, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título 

de compensação pelos danos morais, a fim de atender aos princípios da proporciona-
lidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao 
instituto da responsabilidade civil. 2. Compulsando os autos, observa-se que os auto-
res, ora agravados, obtiveram êxito na maior parte dos pedidos formulados na exor-
dial, caracterizando-se, no máximo, a sucumbência mínima, mas não recíproca. 3. 
Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1531204 / CE. STJ. Ministro OG FER-
NANDES. DJe 01/10/2019) 
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nem por isso retira o seu caráter objetivo; antes se explica, em 

função da própria natureza da ciência do direito. 

(3) O princípio da proporcionalidade em sentido 

estrito (Verhaltnismassigkeit). Dessa forma, admi-

tido que um meio seja ajustado e necessário para al-

cançar determinado fim, mesmo neste caso deve per-

guntar-se se o resultado obtido com a intervenção é 

proporcional à “carga coativa” dela. Meios e fim são 

colocados em equação mediante um juízo de ponde-

ração, a fim de se avaliar se o meio utilizado é ou 

não desproporcional em relação ao fim. Trata-se, 

pois, de uma questão de “medida” ou “desmedida” 

para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos 

meios em relação às vantagens do fim. Pierre Mul-

ler14 assinala que a escolha recai sobre o meio ou os 

meios que, no caso específico, levarem mais em 

conta o conjunto de interesses em jogo.  

A consideração de outros princípios, como o da concor-

dância prática e da proteção do núcleo essencial, também limita 

sobremaneira a atividade judicial, de modo a impedir uma pre-

cipitada ponderação de bens no caso concreto, garantindo um 

criterioso controle da proporcionalidade em sentido estrito das 

medidas restritivas de direito. 

 

4 – DA JUSTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO PRIN-

CÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA ORDEM CONSTI-

TUCIONAL BRASILEIRA 

 

A justificação de qualquer princípio constitucional deve-

se dar em face de uma determinada ordem jurídica. Assim, cabe 

examinar o princípio da proporcionalidade como norma da 

Constituição Brasileira de 1988, pois ela constitui a garantia do 

 
14 MULLER, Pierre. Zeitschrift für Scweizerisches Recht, Band 97, Basel, 1978, 
p.531. 
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poder livre e da autoridade legítima exercitada em proveito da 

pessoa humana. 

Semelhança redução de espaço evidencia a abertura de 

uma fase de maior concretude na aplicação dos direitos funda-

mentais (que traduzem as concepções filosófico-jurídicas aceitas 

por uma determinada sociedade em um certo momento histó-

rico), com o enriquecimento das posições judiciais, com a for-

mulação crescente de novas garantias tutelares da liberdade hu-

mana por via de prestações jurisdicionais, com o aperfeiçoa-

mento simultâneo dos mecanismos processuais cujo exercício 

fica também vinculado à normatividade dos valores e princípios 

que compõem a essência do Estado de Direito. 

Segundo Suzana de Toledo Barros15 o princípio da pro-

porcionalidade está em plena expansão de sentido, principal-

mente pelos aportes científicos constantes que lhe são atribuí-

dos, como princípio dirigido ao legislador, encontrando sua pri-

mordial função no âmbito dos direitos fundamentais, dado o re-

gime diferenciado previsto para este tipo de direitos. Isto eviden-

temente não significa que não se possa utilizar este em face de 

outros direitos, desde que questionada a amplitude de sua apli-

cação, ou seja, desde que estas restrições aos direitos fundamen-

tais se mostrem compatíveis com o princípio da proporcionali-

dade ou da razoabilidade. Do contrário, esvaziar-se-ia por com-

pleto o núcleo essencial do direito fundamental. 

Há, segundo Robert Alexy16, uma conexão entre a teoria 

dos princípios e a regra de proporcionalidade. Deste modo, o au-

tor assinala que “o caráter de princípio implica o princípio de 

proporcionalidade, significa que o princípio de proporcionali-

dade com seus três princípios parciais de pertinência (Geegnet-

heit), necessidade (Erforderlichkeit) ou mandamento de uso do 

meio mais brando, e proporcionalidade em sentido estrito, aliás, 
 

15 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Ju-
rídica, 1996. p. 88. 
16 ALEXY, Robert. Theorie der Grunderechte, Baden-Baden, 1985. p.1000. 
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mandamento de ponderação ou avaliação, logicamente resulta 

da natureza de princípio, a saber, deste se deduz.” Destarte, todo 

princípio fundamental é norma de normas, e a Constituição é a 

soma de todos os princípios fundamentais. Essa orientação é que 

permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzes-

vobehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt 

des Verhaltnismassigen Gesetzes). 

Desta forma, a existência do princípio da proporcionali-

dade no nosso sistema não depende de estar contido em uma for-

mulação textual na Constituição. Desde que seja possível hauri-

lo de outros princípios constitucionais, estará caracterizado e, de 

resto, sua aplicação será obra dos Tribunais, tendo sua aplicação 

assento justamente na doutrina, na reflexão, nos próprios funda-

mentos da Constituição, em ordem a introduzi-lo com todo o vi-

gor no uso jurisprudencial. 

O princípio da proporcionalidade se utiliza a título de ga-

rantia especial, traduzido na exigência de que toda intervenção 

estatal nessa esfera se dê por necessidade, de forma adequada e 

na justa medida, objetivando a máxima eficácia e otimização dos 

vários direitos fundamentais concorrentes. 

Tem-se, assim, que o princípio da proporcionalidade de-

corre do Estado de Direito ou do Estado Democrático de Direito, 

ou da ideia mesma de direitos fundamentais. Desta forma é con-

cretizado diretamente da essência dos direitos fundamentais, e a 

ausência da cláusula sobre o conteúdo essencial dos direitos fun-

damentais em nossa Constituição não obsta o seu reconheci-

mento. Mas é na qualidade de princípio constitucional, ou prin-

cípio geral de direito apto a acautelar do arbítrio do poder o ci-

dadão e toda a sociedade, que se faz mister reconhecê-lo já im-

plícito e, portanto, positivado em nosso Direito Constitucional. 

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de 

assinalar que não basta a existência de lei para que se considere 

legítima determinada restrição a direito. Tal restrição deve 

“atender ao critério da razoabilidade”, cabendo ao Poder 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________167_ 

 

 

Judiciário, em última instância, “apreciar se as restrições são 

adequadas e justificadas pelo interesse público, para julgá-las le-

gítimas ou não”.17 

A par do que podemos chamar “juízo abstrato sobre a 

proporcionalidade ou razoabilidade”, tal como explicitado 

acima, identifica-se também, no país, a necessidade de um juízo 

concreto quanto à proporcionalidade que se há de fazer quando 

da aplicação singularizada da norma18. É que, muitas vezes, não 

se afigura suficiente a afirmação quanto à razoabilidade genérica 

da decisão legislativa, tornando-se imperioso que a autoridade 

encarregada de aplicar o direito ao caso concreto proceda a afe-

rição da razoabilidade in concreto19. 

Assim como em sede de teoria do direito os doutrinado-

res pátrios apenas começam a se tornar cientes da distinção entre 

regras e princípios, também aos poucos é que estudiosos do di-

reito constitucional e demais ramos do direito vão se dando 

 
17 Cf. Representação nº 930, Relator Ministro Rodrigues Alckimin, transcrita in RTJ 
110, p. 967; Representação nº 1.077, Relator: Ministro Moreira Alves, RTJ 112, p. 34. 
18 Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 12, CAPUT 
E III, DA LIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILI-
DADE NA COMINAÇÃO DAS SANÇÕES.  RESTABELECIMENTO DA SAN-
ÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, POR TRÊS ANOS, E APLI-
CAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA CIVIL EM CINCO VEZES O VALOR DA 

REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AGENTE. AGRAVO CONHECIDO PARA 
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE PARCIAL PROVI-
MENTO. 1. Inexiste, no caso dos autos, violação ao art. 12, caput e III, da LIA, no 
que diz respeito à sanção de proibição de contratar, porquanto a justificação do Tri-
bunal de origem para a exclusão da sanção consiste, apenas, em valoração de prova 
sobre o conjunto fático-probatório dos autos. 2. Por outro lado, a conduta do réu, que 
consistiu na obstrução injustificada a atividade de equipe de Força-Tarefa, ainda que 
em contexto no qual presente relação de subordinação, viola os princípios da impes-

soalidade, legalidade, lealdade às instituições, eficiência e razoabilidade, informado-
res do agir público-administrativo, razão pela qual as sanções devem ser majoradas, 
nos termos da fundamentação. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso espe-
cial, dando-lhe parcial provimento. (AREsp 1155374/SC. STJ. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES. DJe 04/10/2019) 
19 Cf. sobre o assunto, ADIM n° 223, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Diário da 
Justiça de 29.06.90). 
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contra da necessidade intrínseca ao bom funcionamento de um 

Estado Democrático de Direito, de se reconhecer e empregar o 

princípio da proporcionalidade. Desta feita espera-se ter restado 

suficientemente evidenciada a íntima conexão entre o princípio 

da proporcionalidade e a concepção da ordem jurídica como um 

conjunto de princípios e regras, princípios esses em que costu-

mam vir consagrados os direitos fundamentais, e que são indis-

pensáveis para que estes direitos venham a ser devidamente res-

peitados20. 

  

5 - CONCLUSÃO 

 

No Brasil, o princípio da proporcionalidade pode não 

 
20 Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DRO-
GAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PRE-
VENTIVA DECRETADA. PRÉVIO WRIT CONCEDIDO PARCIALMENTE.  IM-
POSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL ALTERNATIVA AO ENCAR-

CERAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO 
AGENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.  Para a decretação das medi-
das cautelares pessoais é necessário que estejam presentes a plausibilidade e a urgên-
cia, de modo a justificar concretamente a imprescindibilidade da constrição. 2.  In 
casu, o Tribunal de origem substituiu a prisão preventiva do réu por restrição cautelar 
de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, e manuten-
ção dos endereços e telefones atualizados, nos termos do artigo 319, inciso I, do Có-

digo de Processo Penal. 3.  Não se vislumbra ilegalidade na imposição da medida 
cautelar alternativa, nos parâmetros delineados, pois o Colegiado a quo declinou    
concreta    fundamentação, pautada, sobretudo, nas circunstâncias do fato e nas con-
dições pessoais dos agentes. 4.   Não   descurou o julgador das características das 
medidas cautelares   alternativas à prisão preventiva, no que tange à preferibilidade, 
dentro da óptica de que sempre se devem privilegiar os meios menos gravosos e res-
tritivos de direitos fundamentais. 5.  Sob  a influência do princípio da proporcionali-
dade em seu duplo espectro  -  proteção  contra  o excesso e vedação da proteção penal 

deficiente  -,  não  se  mostra  descabida  a  imposição de cautelar alternativa  como 
forma de proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena  liberdade do acusado, não 
se afastando o julgador dos vetores decorrentes   do   postulado  da  proporcionalidade  
-  necessidade, adequação  e proporcionalidade em sentido estrito -, evidenciando-se 
a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Ordem denegada. (HC 
431734 / RS. STJ. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJe 
13/08/2018) 
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existir como norma geral de direito escrito, mas existe como 

norma esparsa no texto constitucional, trazendo contribuições 

cuja importância e repercussão na ordem constitucional brasi-

leira já não podem mais ser ignoradas. Uma vez que de tal prin-

cípio apreende-se que o meio empregado pelo legislador deve 

ser adequado para alcançar o resultado desejado, é necessário, 

quando o legislador não poderia ter escolhido outro meio, igual-

mente eficaz, mas que não limitasse ou limitasse de maneira me-

nos sensível o direito fundamental. 

A consequência final é o nivelamento dos direitos funda-

mentais com o princípio da proporcionalidade servindo a cada 

caso concreto de decisão sobre tais direitos, tendo força consti-

tucional na ordem jurídica brasileira, pois deriva da força nor-

mativa dos direitos fundamentais, garantias materiais objetivos 

do Estado de Direito. 

Segundo Nelson Nery Júnior21, o princípio da proporci-

onalidade, também denominado de “lei da ponderação”, é utili-

zado na interpretação de determinada norma jurídica, constitu-

cional ou infraconstitucional, onde são sopesados os interesses e 

direitos em jogo, de modo a dar-lhe a solução concreta mais 

justa. 

Em síntese, o princípio da proporcionalidade cobra a me-

nor intervenção possível no âmbito dos direitos fundamentais, 

devendo a manipulação deste princípio ser concreta, a fim de 

conduzir a teorias e máximas específicas acerca da restrição dos 

direitos que irão pautando as condutas dos juízes, o que é indis-

pensável para que tais direitos venham a ser devidamente respei-

tados. 


 

21 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, 4º 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 149. 
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