
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
NOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

INTRODUÇÃO

O princípio da proporcionalidade trata de princípio extremamente importante, principalmente em momentos onde exista colisão

de valores constitucionais. O referido princípio serve de equilíbrio para que nenhuma garantia constitucional seja suprema e

absoluta, impedindo assim, que uma norma anule outra de valor igual ou equivalente.

CONCLUSÃO

Este princípio engloba três subprincípios que são usados

com a intenção de completar a ideia de compatibilidade

entre o fim pretendido pela norma e os meios para alcançar

a finalidade da mesma (adequação) para Lenza (2014)

também chamado de pertinência ou idoneidade, quer

significar que o meio escolhido deve atingir o objetivo

perquerido

BALANÇA DA PROPORÇÃO

DESENVOLVIMENTO
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Nesse sentido, se observa que o princípio da

proporcionalidade, visa observar os três requisitos que são a

necessidade, adequação e proveito, tendo como finalidade a

limitação dos direitos fundamentais. Portanto, atuando como

um balizador de garantias constitucionais, onde, evitando que

determinada normal acabe por prejudicar outra de valor igual

ou equivalente.
medida restritiva de direitos indispensável à preservação do

próprio direito que ela visa restringir (necessidade) aduz

Lenza (2014) por alguns denominada de exigibilidade, a

adoção da medida que possa restringir direitos só se

legitima se indispensável para o caso concreto;

um sistema de valoração, onde ao garantir um direito, muitas

vezes é preciso restringir outra. Situação que só é aceitável

quando se conclui que o direito restringido, é menor valor que

o direito protegido (proporcionalidade em sentido estrito)

segundo Lenza (2014) sendo a medida necessária e

adequada, deve-se investigar se o ato praticado, em termos

de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a

outros valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima

efetividade e mínima restrição.
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