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RESUMO 

 

Tendo em vista atos dos representantes do Estado com cunho de retrocesso social, 

como por exemplo, a reforma trabalhista ou da previdência social, trazendo prejuízos 

à dignidade da pessoa humana, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a 

importância do princípio do não retrocesso social para garantia dos direitos sociais já 

conquistados ao longo do tempo, evitando, neste sentido, um retrocesso social. Com 

isto aborda, também, o confronto da cláusula da reserva do possível, mostrando a 

necessidade de uma decisão proporcional para garantir o mínimo existencial do 

indivíduo. Com a efetivação do princípio em tela, entende-se possível uma 

preservação mínima dos direitos e garantias sociais conquistados com muito ardor e 

manifestações acirradas do povo contra o Estado, limitando a discricionariedade 

desse. A abordagem metodológica da pesquisa consiste em debate bibliográfico 

acerca do tema, contendo citações de livros e doutrinas. Para obter os resultados da 

pesquisa, faz-se necessário a abordagem dos “mecanismos de defesas”, como o 

controle de constitucionalidade (ADIN’s, ADC, ADPF) para evitar atitudes tidas por 

inconstitucionais por parte dos representantes da democracia. 
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O princípio da vedação ao retrocesso é uma garantia implícita na Constituição 

Federal de 1988, tendo como função dar preservar a segurança jurídica do Estado, 

no zelo aos direitos constitucionais positivados e da dignidade da pessoa humana. É 

um princípio autônomo e possui natureza executória própria, partindo da premissa 

de que o Estado tem o dever de, após implantar um direito fundamental, sempre 

prosseguir com o mesmo, não podendo retroceder, vedando alguma eventual 

mitigação ao direito adquirido por décadas. 

Streck também descreve sobre esses princípios garantidos de forma implícita 

na Constituição, quando dispõe: 

 

(...) o § 2º do art. 5º da Constituição Federal, assumindo a 
impossibilidade de estabelecer de forma rígida e inflexível todos os 
direitos que possam vir a merecer o status de fundamentais, previu 
os chamados direitos fundamentais “implícitos” e “decorrentes”, não 
constantes expressamente do texto constitucional.3 

 

Importante frisar que o direito fundamental possui característica progressiva, 

ou seja, sempre avançando para melhor em seus conjuntos de garantias. Décadas 

após décadas o homem vem lutando para adquiri-los, com revoluções e greves, 

passando por dificuldades até ser reconhecido e incorporado por seu grande valor. 

Assim dispõe Alexandre Guimarães como algumas características dos direitos 

fundamentais: 

 

1) são imprescritíveis, posto que tais direitos não perecem pelo 
decurso do prazo; 2) são inalienáveis, uma vez que não há 
possibilidade de transferência de tais direitos; 3) são irrenunciáveis, 
eis que, em regra, não podem ser renunciados; 4) são invioláveis, já 
que é impossível serem vulnerados por leis infraconstitucionais ou 
por atos de autoridades públicas; 5) são universais, posto que a 
abrangência dos aludidos direitos engloba todos os indivíduos; 6) são 
marcados pela efetividade, uma vez que se impõe ao Poder Público, 
em sua rotineira atuação, a adoção de mecanismos que garantam a 
efetivação dos relevantes direitos que informam; 7) são 
interdependentes, levando-se em conta que as variadas previsões 
constitucionais, muito embora autônomas, possuem diversas 
intersecções para atingirem as suas finalidades, e 8) são 
complementares, já que não devem ser objeto de interpretações 
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isoladas, exigindo análise conjunta e completa, com o fim de 
alcançar os objetivos almejados pelo legislador constituinte.4 

 

Sendo assim, é interessante questionar o posicionamento dos líderes do 

Estado, ou seja, os governantes, com atitudes que minoram e representam o 

retrocesso das grandes conquistas dos direitos fundamentais, como por exemplo, a 

reforma trabalhista, em que alguns defendem que não houve retrocesso, mas há 

quem defenda o fenômeno que foi de encontro com esse princípio, porquanto a 

Constituição da República Federativa de 1988 elevou os valores sociais do trabalho 

expressamente, inserindo o trabalho no rol dos Direitos Sociais, explicitando 

diversos direitos inerentes em seu artigo 7º.5 

Nesse diapasão, é de se indagar várias alterações feitas nas leis, devendo 

sempre estar atento e fiscalizando as atitudes dos legisladores para que estes não 

vão de encontro com princípios fundamentais como (o da vedação ao retrocesso). 

Como se não bastasse a reforma trabalhista, há um projeto para modificar um 

outro direito e garantia fundamental: a aposentadoria dos cidadãos. Com a crise 

atual do governo, estipulam-se mudanças referente à previdência social, e, com isto, 

dificultando ainda mais a conquista da aposentadoria e um descanso com alguma 

dignidade para quem trabalhou sua vida inteira. 

Ora, se o Estado está atropelando os princípios constitucionais e retroagindo 

a tal ponto, é importante alertar a população para ser mais participativa, fiscalizadora 

e ir afundo para enfrentar de fato essa ofensiva tanto à Constituição Federativa, 

quanto aos seus próprios cidadãos. 

Com uma breve análise histórica, pode-se observar a dificuldade passada 

pelo homem até a positivação de seus direitos fundamentais, destacando aqui os 

direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. 

 

GERAÇÕES/DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS/SOCIAIS 

 

Os direitos sociais são direitos que visam garantir aos indivíduos o exercício e 

usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade, para que tenham vida 
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digna por meio de proteção e garantias dadas pelo Estado. Para Bobbio, esses 

direitos são amadurecimento das conquistas sociais, de novas exigências dos 

cidadãos com o Estado, quando assim descreve: 

 

(...) finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que 

expressam o amadurecimento de novas exigências — podemos 

mesmo dizer, de novos valores —, como os do bem-estar e da 

igualdade não apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade 

através ou por meio do Estado.6 

 

Uma classificação desses direitos sociais positivados pela Constituição de 

1988 seria: a) direitos sociais relacionados ao trabalho; b) direitos sociais 

relacionados à seguridade; c) direitos sociais relativos à moradia; d) direitos sociais 

relativos à educação e à cultura; e) direitos sociais relacionados à família, criança, 

adolescente, jovem e ao idoso; f) direitos sociais relacionados ao meio ambiente. 

Também leciona Bernardo Gonçalves acerca dos direitos fundamentais e 

sociais, quando da sua importância no ordenamento jurídico e sua efetivação, não 

apenas uma leitura reducionista. Além disso, ele descreve uma dimensão objetiva 

para tanto, sendo: 

 

A segunda (objetiva) vai além da perspectiva subjetiva dos direitos 
fundamentais como garantias do indivíduo frente ao Estado e coloca 
os direitos fundamentais como um verdadeiro "norte" de "eficácia 

irradiante" que fundamenta todo o ordenamento jurídico7. 

 

Ou seja, as Constituições democrático-sociais são derivadas pelo sistema de 

valores dos direitos fundamentais para sua positivação. Servindo como um norte a 

todo o ordenamento jurídico para atuação dos poderes estatais, respeitando-o e 

aplicando devidamente sua soberania em prol da sua efetivação. 

Quanto a nomenclatura a doutrina diverge entre uma ou outra, é posto uma 

classificação desses direitos, não hierarquicamente, mas em que cada dimensão é 

gradativamente representada pelas conquistas históricas levada pela humanidade, 

em que uma se acrescenta a outra. 
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Como mencionado anteriormente, os direitos do homem são históricos, 

nascidos em circunstâncias de lutas por defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, absolutos e soberanos, sendo adquiridos gradativamente com o tempo. 

Bobbio cita algumas dessas revoluções históricas e lutas, quando destaca 

sobre as guerras de religião; as liberdades civis, da luta dos parlamentos contra os 

soberanos absolutos; da liberdade política e as liberdades sociais, da luta dos 

trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou nenhuma terra, dos 

pobres que exigiam o reconhecimento da liberdade, da proteção ao trabalho e contra 

o desemprego, da assistência para a invalidez e a velhice, dentre outros8. 

Os direitos de primeira dimensão referem-se às liberdades dos direitos civis e 

políticos. Com início no século XVIII e até o século XIX, houvera revoluções liberais 

francesas e norte-americanas contra o Estado Absolutista. São direitos de 

resistência que separaram o Estado da sociedade, com a aquisição de direitos como 

à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à liberdade de religião, 

à participação política, etc. 

Adiante, os direitos de segunda dimensão relacionavam-se com a igualdade 

material entre os homens, os direitos sociais. Tem como principal marco histórico a 

foi a Revolução Industrial, a partir do século XIX, com a luta do trabalhador na 

defesa dos direitos sociais essenciais, sendo alimentação, saúde, educação, etc. 

No início do século XX, também foi marcado pela sua Primeira Grande Guerra 

e na fixação dos direitos sociais, criando documentos que garantiam esses direitos, 

como a Constituição de Weimar, 1919 (Alemanha) e Tratado de Versalhes, 1919 

(OIT). 

Bobbio defende que para a realização de tal direito, depende de um certo 

desenvolvimento da sociedade, visando sua participação: 

 

Quanto a esse direito, não basta fundamentá-lo ou proclamá-lo. Nem 
tampouco basta protegê-lo. O problema da sua realização não é nem 
filosófico nem moral. Mas tampouco é um problema jurídico. É um 
problema cuja solução depende de um certo desenvolvimento da 
sociedade e, como tal, desafia até mesmo a Constituição mais 
evoluída e põe em crise até mesmo o mais perfeito mecanismo de 
garantia jurídica.9 
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Os direitos de segunda dimensão, visam do Estado uma atuação positiva, 

exigindo prestação de políticas públicas, uma obrigação de fazer, correspondem aos 

direitos à saúde, assistência social, educação, moradia, previdência social, trabalho, 

etc. 

 Por fim, não menos importante, adentra os direitos de terceira dimensão, 

enfatizando os princípios da solidariedade ou fraternidade, abrangendo a 

coletividade, protegendo interesses de todos e não individualizados ou determinado 

grupo. 

 Alguns exemplos de direitos dessa geração é o direito ao desenvolvimento ou 

progresso, ao meio ambiente, à comunicação, de propriedade sobre o patrimônio, à 

paz, direito coletivo. 

Bobbio menciona as causas da criação desses direitos e garantias 

positivadas, nominando de carência, de acordo com ele: 

 

Essas exigências nascem somente quando nascem determinados 
carecimentos. Novos carecimentos nascem em função da mudança 
das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite 
satisfazê-los10. 

 

Há autores que defendem a existência de uma quarta dimensão dos direitos 

fundamentais, como uma globalização política dos direitos fundamentais, ou seja, 

uma universalização das demais dimensões no campo institucional do Estado. 

Bonavides leciona em seu curso de direito constitucional acerca desta 

dimensão: 

 

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à 
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização 
da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de 
todas as relações de convivência.11 

 

Visando a democracia liberal, longe de vínculos autocratas, garantindo os 

direitos a todo ser humano, e não apenas ao cidadão. A quarta dimensão não supre 

as demais, apenas absorvem, sem removê-las da sua subjetividade de direitos 

individuais. 
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O referido autor também descreve que esta dimensão impulsiona a efetivação 

das outras, incorporando-as para a sua devida eficácia e concretização: 

 

Tais direitos sobrevivem, e não apenas sobrevivem, senão que ficam 
opulentados em sua dimensão principal, objetiva e axiológica, 
podendo, doravante, irradiar-se com a mais subida eficácia normativa 
a todos os direitos da sociedade e do ordenamento jurídico.12 
 

 Nota-se que não apenas menciona os direitos fundamentais, mas como todo 

um ordenamento jurídico existente. 

Bonavides ainda insere os direitos de quinta dimensão como sendo o direito à 

paz, algo inerente ao povo, na qualidade do ser humano. Para ele, a paz deve ser 

tida como um direito fundamental e compor essa nova dimensão. 

Descreve Paulo Bonavides: 

 

Estuário de aspirações coletivas de muitos séculos, a paz é o 
corolário de todas as justificações em que a razão humana, sob o 
pálio da lei e da justiça, fundamenta o ato de reger a sociedade, de 
modo a punir o terrorista, julgar o criminoso de guerra, encarcerar o 
torturador, manter invioláveis as bases do pacto social, estabelecer e 
conservar por intangíveis as regras, princípios e cláusulas da 
comunhão política.13 

 

Deste modo, imperioso observar que, após o término da segunda guerra 

mundial, deve-se preservar a paz como um direito fundamental do homem, 

conquistado e garantido de forma positivada. 

Por fim, Fachin defende uma nova era de direitos, o de sexta dimensão, o 

qual menciona ser água potável fundamental ao ser humano, devido ao seu uso 

irregular, poluição e má distribuição, comprometendo a vida do planeta terra. 

Segundo o autor:  

 

O direito fundamental à água potável, como direito de sexta 
dimensão, significa um acréscimo ao acervo de direitos fundamentais 
nascidos, a cada passo, no longo caminhar da Humanidade. Esse 
direito fundamental, necessário à existência humana e a outras 
formas de vida, necessita de tratamento prioritário das instituições 
sociais estatais, bem como por parte de cada pessoa humana.14 
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Sendo assim, frisa-se a importância da sua conservação, tanto por parte das 

instituições estatais, quanto por parte do próprio ser humano, merecendo tratamento 

especial, incluindo-a como um direito fundamental. 

 

DO PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO 

 

Como citado anteriormente, este princípio veda o retrocesso social por parte 

do Estado, ou seja, impedir ações ou omissões por parte deste, que venha acarretar 

de alguma forma um retrocesso dos direitos já conquistados. 

Para Canotilho, quando se conquista os direitos sociais, eles integram ao 

direito subjetivo, tornando-se uma garantia institucional irreversível, aplicando-se 

este princípio na atuação do legislador, para que este não disponha de modo que 

altere ou diminua essas conquistas, sob pena de se presumir ato inconstitucional:  

 

Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: 
direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), 
uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo. 
(...) O reconhecimento desta proteção de direitos prestacionais de 
propriedade, subjetivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do 
legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de 
uma política congruente com os direitos concretos e expectativas 
subjetivamente alicerçados. Esta proibição justificará a sanção de 
inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente 

aniquiladoras da chamada justiça social.15 
 

Como menciona Barroso16, a vedação do retrocesso pressupõe essa 

efetivação por meio de normas infraconstitucionais que possam assegurar ainda 

mais os direitos fundamentais, em sua constante progressão, amplificando a sua 

executividade, devendo os cidadãos exigir do Judiciário agir conforme as normas 

legisladas vão maculando esses direitos, invalidando-as por inconstitucionalidade. 

 

Posto isso, pode-se usar como exemplo uma norma que o legislador venha 

dispor acerca de um suposto aumento de jornada de trabalho de forma drástica, ou, 
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suprimir o direito de aposentadoria de alguns e estabelecendo um direito ao salário 

menor que o mínimo vigente. 

 

O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

O princípio em questão está implícito na Constituição Federal de 1988. 

Portanto, deve ser analisado de forma interpretativa, segundo Derbli17, na carta 

magna vigente, pois ela prevê a ampliação dos direitos fundamentais sociais e 

visando sua máxima efetividade, conforme seu art. 5º, parágrafos primeiro e 

segundo: 

 

 “Art. 5º (...) § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. § 2º Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”.  

 

Além disso, prevê a progressividade desses direitos, conforme art. 7º: “São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...)”, e art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) III – 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 

Desta forma, extrai-se desses artigos a existência e vigência do princípio da 

proibição do retrocesso, bem como a progressão dos direitos sociais no sistema 

jurídico brasileiro. 

 

A BUSCA PELA EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO 

 

Observa-se uma série de fatores que contribuíram ao que possuímos hoje 

como direitos fundamentais. Por isso esse princípio do não retrocesso social 

implícito na Constituição é de extrema importância para que esses direitos 
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adquiridos com muita luta não venham a se apagar e se tornarem esquecidos aos 

poucos com cada mudança legislativa retrógrada. 

Alexandre Guimarães descreve tal importância e necessidade da 

concretização desses direitos para a vigência de um Estado Democrático de Direito: 

 

Por todo o exposto, uma conclusão é inevitável e, por isso, salta aos 
olhos: a de que os direitos fundamentais, que são aqueles 
considerados indispensáveis à pessoa humana, são mais do que 
necessários para assegurar a todos uma existência livre, igualitária, 
justa e digna. Por isso, o Estado não deve, apenas, reconhece-los 
formalmente, pois é imperiosa a busca incessante e rotineira de sua 
plena concretização, incorporando-os à vida dos cidadãos. Somente 
assim se aperfeiçoará e se efetivará, definitivamente, o Estado 
Democrático de Direito, atendendo-se as justas e legítimas 
expectativas do povo brasileiro.18 

 

Não obstante leciona Carmen Lucia: 

 

De se atentar que prevalece, hoje, no direito constitucional, o 
princípio do não-retrocesso, segundo o qual as conquistas relativas 
aos direitos fundamentais não podem ser destruídas, anuladas ou 
combalidas por se cuidarem de avanços da humanidade, e não de 
dádivas estatais que pudessem ser retiradas segundo opiniões de 

momento ou eventuais maiorias parlamentares (...)19. 

 

Além disso, Gilmar Mendes descreve que tal princípio veda uma atuação 

legislativa que versem sobre reversão posterior às conquistas desses direitos 

adquiridos ao longo do tempo: 

 
Aspecto polêmico referido à vinculação do legislador aos direitos 
fundamentais diz com a chamada proibição de retrocesso. Quem 
admite tal vedação sustenta que, no que tange a direitos 
fundamentais que dependem de desenvolvimento legislativo para se 
concretizar, uma vez obtido certo grau de sua realização, legislação 

posterior não pode reverter as conquistas obtidas20. 
 

Assim, é necessária uma espécie de resistência constitucional, sendo 

compromisso ético dos juristas. 
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Streck especifica esse processo de resistência como uma detecção do 

conflito entre princípios constitucionais e a implantação de valores para afastar esse 

impasse. 

Ato contínuo, ele descreve a importância dos mecanismos constitucionais 

para efetivar o controle desses conflitos, visando a democratização e a realização 

dos direitos fundamentais, utilizando a jurisdição constitucional de forma ampla: 

 

Este resistir implica (...), a utilização, de forma ampla, dos 
mecanismos de acesso à justiça, mormente à jurisdição 
constitucional, através do controle difuso de constitucionalidade e do 
controle concentrado, sob suas várias formas, sem olvidar as ações 
constitucionais específicas, como o mandado de injunção, o 
mandado de segurança, a ação popular, a argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, etc.21 

 

Desta forma, é relevante considerarmos a importância dos controles 

constitucionais, difuso e concentrado, para revidar quando deparados com 

repressão do princípio garantido implicitamente na Constituição. 

Para Bernardo Gonçalves Fernandes22, o princípio é subdividido em duas 

categorias, sendo conteúdo negativo e positivo. 

O conteúdo negativo, abordado por ele, e para doutrina majoritária, versa 

sobre a imposição do legislador de elaborar normas respeitando a não supressão ou 

redução dos direitos fundamentais que já foram alcançados por meio de normas 

constitucionais e/ou infraconstitucionais, exceto se forem desenvolvidas prestações 

alternativas de forma a resguardarem os direitos já consolidados 

Já o conteúdo positivo, refere-se ao dever dos Poderes Públicos em “fazer 

acontecer” os direitos já adquiridos, ou seja, é um ato positivo para efetivar esses 

direitos positivados, saindo do papel e concretizando-os para reduzir a desigualdade 

social, agindo no seu avanço, senão vejamos: 

 

Assim sendo, temos que "o princípio da proibição do retrocesso" não 
deve e nem pode ser visto como um impedimento para modificações 
(legislativas) no âmbito dos direitos fundamentais, porém a 
revogação de normas que disciplinam direitos fundamentais sociais 
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deve ser acompanhada de medidas alternativas que tenham a 
capacidade de compensar as eventuais perdas. Além disso, os 
Poderes Públicos devem recorrentemente buscar a concretização de 

direitos fundamentais sociais23. 

 

Em suma, o princípio deve ser observado na elaboração da norma, 

respeitando esses direitos sociais e, consequentemente, a atuação do Estado na 

proteção desses direitos quando eivados pelo legislador. 

 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

 

Relatado a importância da análise deste princípio aos olhos do controle de 

constitucionalidade que ocorrem no país, sendo elas por ação ou omissão pelos 

governantes, cabe destacar a forma para aplicação deste conteúdo na prática. 

Uma dessas formas é por meio do Controle de Constitucionalidade. Ana 

Flávia conceitua como: 

 

É a verificação da compatibilidade da lei ou ato normativo com a 
Constituição. É exame de adequação das normas à Constituição. É o 
poder de fiscalizar as validades das leis ou atos normativos. É uma 
técnica especial estabelecida na Constituição Federal para defender 
sua supremacia24 

 

Para Silva, o controle de constitucionalidade é um conjunto de mecanismos 

previstos na Magna Carta a fim de preservar sua hierarquia perante as normas 

infraconstitucionais e em relação a todo o ordenamento jurídico25. 

Assim, tal controle busca evitar leis ou atos normativos sejam criados ou 

continuam existindo contrários à Constituição, podendo ser subdividido em controle 

político e jurídico, difuso ou concentrado e preventivo ou repressivo. 

O controle preventivo, pelo próprio nome, é o controle feito antes da lei entrar 

em vigor no ordenamento jurídico, é a prevenção. Segundo Goes e Mello, o controle 

preventivo é: 
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Exercido durante o processo de elaboração da norma, ainda durante 
a tramitação do projeto do ato normativo correspectivo (projeto de lei, 
projeto de emenda constitucional, etc.). Em regra, existe três 
modalidades de controle preventivo no direito brasileiro: veto do 
presidente da República, Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) e Mandado de Segurança impetrado por 

Parlamentar.26 
 

No Brasil, dá-se quando o projeto de lei está tramitando, no Congresso 

Nacional, e é aprovado em ambas as Casas Legislativas, bem como na Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (uma forma também de rejeitar o projeto se 

entender inconstitucional), nesse momento passa a ser analisado pelo presidente da 

República que, se discordar do projeto por entender alguma inconstitucionalidade 

em seu texto, poderá aplicar o veto jurídico, previsto no art. 66, §1º da Constituição 

Federal.27 

Importante ressaltar que o veto pode ser do Chefe do Poder Executivo, ou 

seja, pode ocorrer também para os Governadores e Prefeitos. 

O papel da Comissão de Constituição e Justiça das casas legislativas é julgar 

antecipadamente a constitucionalidade dos projetos em que lhe são encaminhados 

para a sessão plenária do Parlamento, conforme art. 58 da Constituição. 

Outra possibilidade do controle preventivo é o Mandado de Segurança 

impetrado pelo Parlamentar. É o caso de quando as formalidades e materialidades 

na criação de uma norma não forem observadas durante a execução do projeto, 

surge o parlamentar a legitimidade para impetrar o mandado de segurança, ou seja, 

somente o parlamentar é legítimo para tal mandado, em defesa do seu direito líquido 

e certo de participar do devido processo legislativo.28 

O controle repressivo é efetuado após a constituição da norma ou ato 

normativo no ordenamento jurídico. Para Ana Flávia: 

 

É chamado de a posteriori, pois é feito após o ato normativo ser 
acabado ou aperfeiçoado, ou seja, após o projeto ou a proposta já 
inserida no ordenamento jurídico. Sua finalidade é retirar ou afastar a 
incidência no sistema de normas que ofendam a CF.29 
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Esta modalidade admite também o controle político e jurídico, este quando 

feito pelo Judiciário e aquele quando realizado pelo próprio membro do Executivo ou 

Legislativo.30 

O controle político repressivo para GOES e MELLO, seria: “o controle 

repressivo político é uma exceção à regra geral de que cabe ao Poder Judiciário a 

fiscalização posterior ou repressiva”.31 

Este tipo de controle poderia ser realizado pelo Poder Legislativo e exercido 

pelo Congresso Nacional, quando este suspende a eficácia de algum ato do Poder 

Executivo, de que tenha extrapolado de sua função regular ou os limites da 

delegação recebida, com fulcro no art. 49, V da Constituição. Já o controle realizado 

pelo Poder Executivo, baseia-se pelo ato do Chefe do Executivo, nas esferas 

federal, estadual e municipal, que pode abster-se de aplicar uma lei por entende-la 

ser inconstitucional.32 

Já o controle jurídico repressivo na modalidade difusa, é realizado pelo Poder 

Judiciário e em qualquer grau de jurisdição pelos seus magistrados, analisando se a 

norma infraconstitucional estaria de acordo com a constituição. 

Para GOES e MELLO, o direito difuso, também chamado de incidental: 

 

Surge de um conflito real embutido dentro de uma relação jurídica 
qualquer, dentro de um processo judicial subjetivo normal, no qual se 
demanda uma prestação jurisdicional para o caso concreto. É na 
solução desta lide submetida à apreciação do Poder Judiciário que 
nasce o controle incidental, na medida em que o Estado-juiz 
necessita, antes de apreciar o pedido principal, aferir a arguição de 
inconstitucionalidade do ato normativo.33 

 

Portanto, o controle é referido no caso concreto, inter partes, sendo assim, 

seu efeito é somente aplicável as partes litigantes, bem como retroagindo à data do 

fato de inconstitucionalidade (ex tunc). 34 

No Brasil, há a possibilidade de impetrar o mandado de injunção, que seria 

um mecanismo de controle difuso de constitucionalidade por omissão, previsto no 

art. 5º, LXXI da Constituição, quando falta norma regulamentadora e que torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. 
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O seu objetivo, portanto, é viabilizar, num caso concreto, o exercício de um 

direito previsto na Constituição que, por falta de uma norma infraconstitucional 

regulamentadora, o impetrante não consegue praticar.35 

Há ainda o controle jurídico repressivo concentrado, nesta modalidade 

somente o órgão do Supremo Tribunal Federal tem competência de analisar as 

objeções de inconstitucionalidades arguidas. Assim é o entendimento de SILVA:  

 

O objetivo principal do controle da constitucionalidade pela via de 
ação direta (controle concentrado) é obter do STF a declaração da 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, independentemente 

da existência de um caso concreto a ser analisado.36 
 

Este controle é exercido por ações diretas no Supremo Tribunal Federal, por 

meio de ADI (Ação Declaratória de Inconstitucionalidade), ADC (Ação Declaratória 

de Constitucionalidade), ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental). 

Na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, os legitimados a propor a 

presente ação estão descritos no art. 103, incisos I a IX da Constituição Federal, a 

saber: a) o Presidente da República; b) a Mesa do Senado Federal; c) a Mesa da 

Câmara dos Deputados; d) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; e) o Governador de Estado ou do Distrito Federal; f) o 

Procurador-Geral da República; g) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; h) partido político com representação no Congresso Nacional; i) confederação 

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Trata-se de uma ação a fim de arguir a inconstitucionalidade de uma norma 

no âmbito jurídico, a fim de retirá-la em nome do princípio da supremacia da 

Constituição. No dizer de GOES e MELLO:  

 

Tal tipo de ação visa a analisar abstratamente a inconstitucionalidade 
de uma determinada lei ou ato normativo (norma posta pelo 
legislador democrático), eliminando-o do mundo jurídico em face de 
sua incompatibilidade vertical com a Carta Ápice, evitando-se 
dessarte que, no futuro, surja a possibilidade de sua aplicação na 
ordem jurídica.37 
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Os efeitos dessa decisão declaratória, em regra, serão ex tunc, ou seja, 

retroativos à data do fato (norma) inconstitucional.38 

As ADI’s poderão ser por ação (uma norma já vigente que se declare 

inconstitucional) ou por omissão (quando o legislador abstém de criar uma norma 

que é exigida pela Constituição Federal). É o pensamento de Ana Flávia: 

 

Tornar efetiva norma constitucional; visa à defesa da Constituição, 
declarando a mora do legislador frente a uma omissão legislativa e 
adotando medidas para o suprimento desta omissão constitucional 
que será feita por iniciativa do próprio órgão remisso. Combater a 

síndrome da inefetividade das normas constitucionais.39 
 

Na Ação Declaratória de Constitucionalidade, tem em vista o controle jurídico 

difuso, poderão surgir dúvidas quanto a constitucionalidade de uma norma, com 

decisões de magistrados com diversos entendimentos acerca do tema. Com isto 

surge a ideia de uma ação direta ao STF para que o mesmo se pronuncie a respeito 

da norma, a fim de declarar se a mesma é constitucional ou não, para evitar 

controvérsias. 

Para Alexandre de Moraes, é um processo para afastar a insegurança jurídica 

ou incerteza sobre a validade de lei ou ato normativo, como conceitua: 

 

Portanto, o objetivo primordial da ação declaratória de 
constitucionalidade é transferir ao STF a decisão sobre a 
constitucionalidade e um dispositivo legal que esteja sendo 
duramente atacado pelos juízes e tribunais inferiores, afastando-se o 
controle difuso da constitucionalidade, uma vez que declarada a 
constitucionalidade da norma, o Judiciário e também o Executivo 

ficam vinculados à decisão proferida.40 
 

Ressalta-se que o efeito da decisão é vinculante tanto ao Poder Judiciário 

quanto ao Poder Executivo. 

A legitimidade para propositura de tal ação está prevista no art. 14, III da Lei 

9.868/99, sendo o Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da 

Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República. 

Há também a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Antes 

de especificar este tipo de ação, importante observar o que se trata sobre preceito 
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fundamental. Para Alexandre de Moraes41, preceitos fundamentais englobam os 

direitos e garantias fundamentais da Constituição, bem como os fundamentos e 

objetivos fundamentais da República, de forma a consagrar maior efetividade às 

previsões constitucionais. 

A Lei n. 9.882/99 art. 1º descreve que será proposta a arguição perante o 

Supremo Tribunal Federal, e terá por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Trata-se, de uma norma constitucional limitada, que depende de edição de lei, 

estabelecendo a forma que será apreciada ou, sanar alguma lesividade ao preceito 

fundamental praticado por algum ato do Poder Público federal, estadual, distrital ou 

municipal.42 

 

CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL EM CONFRONTO COM O PRINCÍPIO 

DO NÃO RETROCESSO SOCIAL 

 

A ideia da cláusula da reserva do possível surgiu a partir da década de 1970, 

pelo Tribunal Constitucional Alemão, entendendo-se como a possibilidade financeira 

do Estado em realizar prestações positivas para efetivação dos direitos sociais43. 

Não obstante a este confronto, o Estado deve, ainda assim, preservar um 

mínimo existencial da dignidade da pessoa humana, sendo este o entendimento de 

FERNANDES: 

 

(...) a efetivação desses direitos fundamentais se mostra dependente 
das condições político-econômicas (limite orçamentário), 
demarcando-se aí uma “reserva do possível”. Porém, apesar da 
reserva do possível, existiria um grau mínimo de eficácia dos direitos 
sociais que, para alguns doutrinadores, deve ser observado com 
base na “tese do mínimo existencial”, atrelada à dignidade da pessoa 
humana.44 

 

Partindo dessa premissa, entende-se que, ainda que não haja verba 

orçamentária suficiente para garantia de todos os direitos sociais previstos 
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constitucionalmente, o Estado deve se atentar a garantir um mínimo existencial para 

os indivíduos, não podendo se escusar totalmente amparado na reserva do possível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme restou apresentado, o princípio do não retrocesso ou da vedação 

ao retrocesso social, encontra-se implícito na Constituição Federal de 1988. Não 

obstante a isso, é de suma importância sua observância, visto que serve para evitar 

que sejam suprimidos ou retirados direitos fundamentais conquistados ao longo da 

história pelo homem. 

Como foi narrado, os direitos fundamentais foram construídos e conquistados 

por intermédio de revoluções históricas como movimentos de greve, luta e 

sofrimento. O mundo teve que vivenciar uma Segunda Guerra Mundial para que 

fossem descortinados e observados horrores, para só então fossem positivados tais 

direitos e garantias. 

Posto isso, não se deve esquecer o passado por de trás dessas conquistas 

de direitos fundamentais. Portanto, a fim de garantir o mesmo, o princípio em 

questão tem mecanismos para que se evite tal retrocesso, sendo oportunizada a sua 

proteção mediante os instrumentos do controle de constitucionalidade. 

As medidas de Controle de Constitucionalidade dispõem ferramentas aos 

legitimados específicos para ingressarem com ações, barrando atos dos 

governantes que vão de encontro aos direitos fundamentais, impedindo que sejam 

suprimidos ou mesmo eliminados. 

Por fim, graças ao princípio do não retrocesso implícito na Constituição 

Federal, bem como os mecanismos de controle de constitucionalidade, atuando em 

conjunto, são de suma importância para evitar o inadequado uso da 

discricionariedade de qualquer um dos Poderes constituídos que possam 

comprometer a manutenção de um Estado Democrático e de Direito. 
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