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RESUMO

TANGANELLI, Marina Bellegarde. O direito financeiro e a proibição de retrocesso social 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2020.175 f. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

Este trabalho investiga em que medida o princípio da proibição de retrocesso social está 
inserido no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive seus reflexos em face do Direito 
Financeiro, em seu âmbito constitucional, inseridos no Estado Social. A problemática que se 
propõe reside no fato de que, em razão da escassez dos recursos, são colocadas à frente do 
poder público as escolhas públicas (trágicas). Nessa medida, o trabalho analisa quais os limites 
e os critérios de aplicação desse princípio perante o caso concreto, em especial em face das 
regras de finanças públicas. Entre elas, reflete-se sobre a interação da proibição de retrocesso 
perante as leis orçamentárias – o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
Lei Orçamentária Anual –, dos mecanismos de flexibilização orçamentária, entre eles, o do 
contingenciamento, da eleição e execução de políticas públicas.  Considerando que compete 
precipuamente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, sendo sua prerrogativa 
dizer a última palavra em matéria constitucional, agregou-se ao estudo a jurisprudência 
construída pela Corte Suprema sobre a aplicação da proibição de retrocesso social, no sentido 
de delimitar seu conceito tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial. 

Palavras-chave: Direito Financeiro. Proibição de retrocesso social. Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal.





ABSTRACT

TANGANELLI, Marina Bellegarde. Public Financial Law and the non-retrogression 
principle in the Brazilian Federal Supreme Court case laws. 2020. 175 p. Master. Faculty of 
Law, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2020.

The present study aims to investigate the extent to which the principle of the prohibition of 
social regression is inserted in the Brazilian legal system, including, what are its reflexes in 
the face of the Public Finance Law, its norms were elevated to the Constitutional “status” 
and are inserted in a Social State. The problem that arises is that, due to the scarcity of 
resources, public (tragic) choices are placed before the public power. In this sense, this 
paper seeks to analyze what are the limits and the criteria of application of this principle in 
specific cases, especially facing public finance rules. Among them, we intend to reflect on 
the interaction of the non-retrogression principle with the budget laws - the Multi Annual 
Plan, the Annual Budget Guidelines Law and the Annual Budgetary Law, the mechanisms of 
budgetary curtailment regulation, among them, the budgetary curtailment, the election and 
the implementation of public policies. Considering that the Brazilian Federal Supreme Court 
is primarily responsible for guarding the Constitution, and its prerogative is to set up what 
matters, the case-law built by the Supreme Court on the application of the non-retrogression 
principle was added to this study, in order to delimit the concept of the non-retrogression 
principle.

Keywords: Public Financial Law. Non-retrogression principle. Federal Supreme Court 
former decisions.
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INTRODUÇÃO

As ideias sobre os deveres e as funções estatais na atividade econômica evoluíram 

significativamente ao longo da história, implicando efetivação de uma maior proteção dos 

direitos humanos atingidos em determinado nível em razão das conquistas sociais.

Grande marco histórico, recente no Brasil, adveio com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que proclamou ser nosso país uma República Federativa 

e Democrática e, ainda, reconheceu o papel fundamental das regras de finanças públicas, 

elevando-as ao status constitucional.

O novo ideal trouxe garantias formais e materiais para concretização dos direitos 

sociais e econômicos, recebendo competência para assumir um comando ativo em busca da 

efetivação das determinações previstas na Constituição da República.

A satisfação dos anseios republicanos no combate aos privilégios, aos direitos 

de classe, às hierarquias ou à nobreza, a fim de atingir a igualdade na sociedade, ficou a 

cargo, em especial, do direito financeiro, por meio do orçamento, que passou a se preocupar 

com seu efetivo papel perante a sociedade em razão, inclusive, do agigantamento do Estado 

Social buscando a satisfação dos direitos sociais..

Isso porque os recursos arrecadados para fins de promoção dos ideais republicanos 

estão à disposição dos governantes, para que eles decidam, por meio da lei orçamentária, 

quais são as prioridades na realização dos gastos públicos.

Apesar de o poder público possuir liberdade de atuação, podendo dispor sobre 

a arrecadação, ele também deve obediência aos fins traçados pela Constituição e pelas leis 

próprias instituidoras de direitos, portanto, encontrará limites de atuação.

A previsão de limites existe em razão de que o texto constitucional optou por 

privilegiar determinados gastos e bloquear certas fontes de receita para fins específicos, 

restringindo parte da liberdade do legislador e do gestor orçamentário, em prol de 

investimentos, independentemente do governo que estiver à frente do País.

Os limites de atuação podem ser explícitos, como as denominadas cláusulas pétreas 

orçamentárias, entre elas, destaca-se, para este trabalho, as vinculações orçamentárias para 

custeio dos direitos fundamentais.

Também podem ser implícitos, inferidos a partir da interpretação sistemática do 

texto constitucional, entre eles, a reserva do possível e as escolhas públicas (trágicas), a 
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progressividade dos direitos e a proibição do retrocesso social, o mínimo existencial e a 

dignidade da pessoa humana, tudo em busca da sustentabilidade orçamentária.

Em razão disso, serão apresentadas considerações sobre a liberdade e os limites 

de atuação do poder público. 

Em especial, propõe-se uma análise mais detida sobre um dos limites implícitos 

de atuação do poder público, no caso, sobre o princípio da proibição de retrocesso social. 

Esta análise objetiva explicar por qual razão a proibição de retrocesso social é um 

limite implícito de atuação do legislador orçamentário e como ele integra com as regras do 

direito financeiro.

A fim de complementar as pesquisas no campo doutrinário, fez-se busca detalhada 

sobre a jurisprudência desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao referido 

princípio.

Tanto o estudo doutrinário quanto o jurisprudencial foram realizados de modo a 

desenvolver as pesquisas no campo das finanças públicas, assim, grande parte das exposições 

traçará um paralelo com o direito financeiro.

Para cumprir os objetivos expostos, este estudo está dividido em três capítulos.

O primeiro capítulo irá relembrar os principais marcos históricos na concretização 

dos direitos sociais, bem como sobre a evolução dos deveres e funções do direito financeiro 

para dar satisfação às conquistas sociais.

Como será visto, em razão das dificuldades de concretização de direitos e das 

lutas sociais, o poder constituinte entendeu por bem conferir liberdade ao poder público 

para dispor sobre as finanças, mas, também, estabeleceu limites que podem ser explícitos no 

texto, ou implícitos.

Propõe-se o estudo mais detalhado das vinculações orçamentárias para o 

custeio dos direitos sociais, como limite explícito de atuação do poder público e, ainda, da 

progressividade dos direitos e proibição do retrocesso social, como limite implícito.

O capítulo 2 adentra na análise detida do princípio da proibição de retrocesso 

social, bem como na sua interação com o direito financeiro e seus mecanismos de controle.

Inicialmente, serão apresentadas considerações sobre algumas experiências no 

direito europeu. Entende-se oportuno o estudo do direito comparado, pois ele pode inspirar 

o desenvolvimento da legislação pátria.
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Após, será a apresentada a conceituação do instituto, quais seriam seus pressupostos 

e qual a sua fundamentação na ordem constitucional brasileira, no sentido de responder à 

questão: O que é retrocesso social?

Além disso, busca-se responder a uma questão central: Em que medida o poder 

público pode voltar atrás, revogando ou diminuindo o nível de uma conquista social, quando 

a questão estiver relacionada à implementação dos direitos fundamentais e em relação aos 

objetivos traçados pela Constituição Federal?

A fim de responder à questão, foram expostas considerações sobre os critérios 

materiais de aplicação do princípio da proibição de retrocesso social que viabilizam uma 

solução adequada, em termos constitucionais, perante o caso concreto. 

Foi reservado tópico próprio para análise da proibição de retrocesso sob a ótica 

do direito financeiro, sustentando-se que tal princípio funciona como elemento estruturador 

das regras de finanças públicas.

Entre as análises relacionadas ao direito financeiro, será visto como a proibição 

de retrocesso pode ser aplicada em face das leis orçamentárias – o Plano Plurianual, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, dos mecanismos de flexibilização 

orçamentária, inclusive o de contingenciamento, da eleição e execução de políticas públicas, 

entre outras questões.

Ficou à cargo do capítulo 3 analisar de forma detalhada a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, a fim de verificar como a Corte está lidando com a proibição de 

retrocesso. 

Propõe-se verificar se o princípio é reconhecido e, se sim, como ele está sendo 

aplicado em face de casos concretos submetidos ao crivo da Corte Superior.

Foi realizada análise de forma mais detida dos julgados que possuem íntima 

relação com o direito financeiro, como questões relacionadas aos cortes orçamentários, 

contingenciamento de direitos fundamentais, regras de federalismo fiscal, bem como 

omissões inconstitucionais na implementação de políticas públicas.

O estudo de jurisprudência traçará um paralelo com as considerações desenvolvidas 

pela doutrina, buscando verificar se há ou não uniformidade entre essas áreas e como uma 

pode agregar valor à outra.

O terceiro capítulo, ainda, abordará dois casos que, embora estejam pendentes 

de julgamento final pelo STF, submeteram ao Plenário a análise da constitucionalidade 
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de medidas que alteraram direitos sociais e que estão intimamente relacionadas ao direito 
financeiro, pois modificaram as regras de vinculações orçamentárias.

Um caso é tratado na ADI 5.595, em que se discute a modificação no custeio da 
saúde pública, alterada pela EC 86/2015. A outra questão é a disposta na ADI 5.658, na qual 
está em pauta a previsão do teto de gastos da União com a saúde e a educação, promovida 
pela EC n. 95/2016.

Por fim, uma vez que o estudo já terá feito exposição doutrinária e jurisprudencial, 
estará mais maduro para simular a aplicação do princípio da proibição de retrocesso social 
em face de um caso concreto. Em razão disso, serão analisadas as alterações legais propostas 
pela EC n. 95/2016, sob a ótica da proibição de retrocesso.

Ressalta-se que este trabalho almeja dar subsídios ao princípio da proibição 
de retrocesso social para que seja um instituto sólido, com critérios de aplicação bem 
desenvolvidos, a fim de que não se torne um argumento vago e abstrato.
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CONCLUSÃO

Após centenas de anos e revoluções ao longo da história na busca do reconhecimento 

e efetivação dos direitos sociais, no século XX houve uma mudança de paradigma do direito 

financeiro que, antes voltava suas funções para controlar as atividades do monarca, passando 

a se preocupar de forma mais efetiva com seu papel perante a sociedade, dotado de conteúdo 

material e não mais apenas formal.

Para fazer frente à efetivação dos direitos, o Estado se avolumou, cresceu a 

necessidade arrecadatória de recursos, o que refletiu no agigantamento da carga tributária 

para sustentar as necessidades públicas.

Com o advento da Constituição da República de 1988 na busca da promoção da 

isonomia social e da elevação do direito financeiro ao status constitucional, o orçamento 

passou a ser visto como ferramenta ativa na organização estatal e promoção dos interesses 

da população.

Isso porque os recursos arrecadados estão à disposição dos governantes para que 

eles decidam, por meio da lei orçamentária, quais são as prioridades na realização dos gastos 

públicos.

Afirma-se que o poder público e o legislador orçamentário possuem liberdade 

de atuação, mas devem obediência aos fins traçados pela Constituição Federal e pelas leis 

próprias instituidoras de direitos, assim, encontrarão limites de atuação.

Para verificar qual o montante disponível do orçamento, é preciso analisar quais 

as limitações explícitas e implícitas impostas à atuação do poder público para cumprir as 

finalidades estabelecidas no Texto Constitucional. 

A previsão de limites existe em razão de que a Constituição Federal optou por 

privilegiar determinados gastos e bloquear certas fontes de receita para fins específicos, 

restringindo parte da liberdade do legislador e do gestor orçamentário, em prol de certos 

investimentos, independentemente do governo que estiver à frente do País. 

Os limites explícitos estão dispostos de forma expressa no Texto Constitucional, 

impedindo que haja a deliberação sobre determinadas matérias, o que é natural ocorrer em 

nações constituídas sobre uma Constituição Social, pois o que deve imperar é a vontade do 

poder constituinte e não daquele que estiver à frente da política.
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Entre os limites explícitos que refletem nas regras de finanças públicas, há aqueles 

que a doutrina passou a chamar de “cláusulas pétreas orçamentárias”, sendo que, para este 

estudo, destacam-se entre elas, as vinculações orçamentárias para custeio dos direitos 

fundamentais, que garantem percentuais da arrecadação tributária para as áreas da saúde e 

da educação, estando expressamente previstas na Constituição Federal, respectivamente, nos 

artigos 198, § 2º e 212. 

Pelas razões expostas neste estudo, e a partir da análise da jurisprudência em casos 

correlatos, entende-se que tais vinculações, além de serem cláusulas pétreas orçamentárias, 

são também nítidas cláusulas pétreas constitucionais. Contudo, a questão ainda aguarda 

manifestação expressa do STF. Em razão disso, sustenta-se que há impedimento constitucional 

de deliberação sobre tais questões. 

Além disso, entre os fatores que delimitam a plena liberdade de atuação do ente 

público, há aqueles implícitos que advêm do caráter social da Carta Magna, podendo ser 

extraídos a partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais.

Destacando-se o da reserva do possível e as escolhas públicas (trágicas), a 

progressividade dos direitos e a proibição do retrocesso social, o mínimo existencial e a 

dignidade da pessoa humana, tudo em busca da sustentabilidade orçamentária.

Dos limites implícitos, este estudo voltou sua análise para o dever de 

progressividade, que diz respeito à efetivação dos direitos no tempo, bem como para a 

existência da proibição de retrocesso em razão de que o legislador constituinte se preocupou 

em integrar ao ordenamento jurídico garantias de autoaplicabilidade de direitos e rigidez 

constitucional a fim de proibir o retrocesso de garantias sociais alcançadas.

A problemática sobre a revogação ou a redução de garantias e efetivação dos 

objetivos do Estado Social é questão tratada mundialmente, mas o nível da crise e as respostas 

adotadas são próprias de cada Estado, visto que cada um possui uma história própria e seu 

sistema constitucional individualizado, mesmo que possam constatar pontos comuns com os 

demais. Em razão disso, foram apresentadas experiências de alguns países europeus, entre 

eles, Portugal, Espanha e Itália.

No Brasil, a partir do estudo da doutrina e da jurisprudência, é possível delimitar 

o conceito de proibição de retrocesso social. Trata-se de um princípio implícito de ordem 

constitucional, verificado a partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional, 

que possui como pressuposto uma conduta comissiva do poder público, inclusive, do 

legislador, que, de forma pura e simples, sem observar determinados critérios, promove 
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uma alteração normativa, revogando ou diminuindo um direito social que fora garantido em 
determinado nível.

Inclusive, conforme lição de Ingo Sarlet, o princípio da proibição de retrocesso 
busca impedir que se suprimam determinados conteúdos da Constituição Federal ou que 
se revoguem normas legais destinadas à regulamentação de dispositivos constitucionais, 
notadamente em matéria de direitos sociais.434

Ainda, tanto a doutrina quanto o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram 
sobre a proibição de retrocesso em face de uma conduta omissiva. Contudo, com base em 
uma distinção na conceituação de retrocesso social em atos omissivos. 

Felipe Derbi435 parte de um posicionamento literal da lei, mais técnica e restrita, 
ao passo que a Suprema Corte adota uma interpretação sistemática sobre a essencialidade 
dos direitos para atingir os fins constitucionais, reconhecendo retrocesso social, inclusive no 
caso de normas programáticas, diferentemente daquele.

Conforme sustentado neste trabalho, entende-se que as questões invocadas pelo 
Plenário do STF encontram forte respaldo nos fins constitucionais, merecendo prosperar 
esse posicionamento no sentido de que seja reconhecido o retrocesso social na omissão 
inconstitucional, também, de normas programáticas, sob pena de comprometer a integridade 
e a eficácia da própria Constituição. 

Além disso, resta claro que a proibição de retrocesso social não é um princípio de 
caráter absoluto. Considerando a constante dinâmica das relações sociais e econômicas não 
é possível sustentar uma vedação absoluta. Se em períodos de certa normalidade econômica 
já se nota instabilidade da capacidade prestacional do Estado, em momentos de crise essa 
problemática se sobressai.

Uma das maiores problemáticas da questão constitui em estabelecer os limites e 
critérios para a aplicação da proibição de retrocesso no ordenamento jurídico brasileiro.

Para tanto, foram apresentados os principais (mínimos) critérios materiais, que 
devem ser garantidos pelo Estado quando da tomada de decisões para que não haja retrocesso 
social, os quais irão viabilizar uma solução adequada a partir de termos constitucionais.

Entre eles, foram apresentados os seguintes: a) garantia do núcleo essencial dos 
direitos fundamentais e sociais constitucionalmente assegurados; b) verificação da hierarquia 

434 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – Uma teoria geral dos direitos fundamen-
tais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 444.

435 DERBLI, Felipe. O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007.
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entre os direitos resguardados pelas medidas; c) aplicação da proporcionalidade nas tomadas 
de decisões, cujo princípio deve se conectar com o da proteção da confiança e da isonomia, 
como consequência, deverá ser comprovado que um ajuste que implique retrocesso de 
direitos comprove que a medida é indispensável.

Trata-se de principais, pois são aqueles os mínimos critérios que devem ser 
observados quando da análise de uma medida de cunho retrocessivo. Não há impedimento 
de que outros também sejam agregados a essa verificação, pelo contrário, o ideal é que 
diversos critérios sejam aplicados ao caso concreto para conferir maior garantia à vedação 
de retrocesso social.

Portanto, conforme sustentando ao longo do trabalho, não se busca proibir 
qualquer tipo de alteração normativa. Na verdade, o que se sustenta é a proibição de medidas 
retrocessivas que, de forma pura e simples, sem a observância dos critérios de aplicação do 
princípio, alterem o grau de concretização de um direito social garantido pelo ordenamento 
jurídico.

Note-se que, em razão da escassez dos recursos públicos e da crescente exigência 
de prestações estatais, a proibição do retrocesso social, que inicialmente era estudada sob a 
ótica do direito constitucional, passa a exigir que seja também analisada em face do direito 
financeiro e seus mecanismos de atuação.

Conforme lição de Fernando Facury Scaff, o dever de progressividade dos direitos 
e proibição de retrocesso circunscrevem as opções a serem adotadas pelo poder público, 
são, na verdade, “as escolhas públicas (trágicas) colocadas à frente do legislador, que por 
sua vez já estão reduzidas em face da reserva do financeiramente possível, que resulta da 
escassez”.436

Sob a ótica do direito financeiro, afirma-se que a proibição de retrocesso social, 
associada aos seus critérios de aplicação, funciona como elemento estruturador das regras de 
finanças públicas, devendo ser observada quando da edição de medidas de cunho retrocessivo 
que impliquem reflexos nas finanças públicas e reflitam em consequências orçamentárias 
diretas, no âmbito das receitas ou das despesas.

Como foi exposto neste estudo, há direitos resguardados por cláusulas pétreas, 
como as vinculações para a saúde e a educação, em face das quais a Constituição Federal 
impede que haja qualquer tipo de deliberação no sentido de supressão ou redução de sua 
efetividade. Nesses casos, além de ser possível analisar a situação sob a ótica do princípio 

436 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 
307.
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da proibição de retrocesso social, a inconstitucionalidade por violação à cláusula pétrea é a 

medida que deve ser aclamada de plano.

Contudo, na análise da proibição de retrocesso em face do direito financeiro, não 

é possível esquecer que o poder público também encontra um campo discricionário para a 

implementação de política pública dentro do orçamento, trata-se da liberdade do legislador 

orçamentário.

Portanto, nessas hipóteses, a proibição de retrocesso social deve ser aplicada de 

forma cautelosa, sendo preciso verificar se o seu pressuposto de análise está presente em 

face do caso concreto para que a liberdade de atuação do legislador orçamentário não seja 

indevidamente violada. 

Entre as análises relacionadas ao direito financeiro, a proibição de retrocesso foi 

aplicada em face das leis orçamentárias – o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e a Lei Orçamentária Anual –, dos mecanismos de flexibilização orçamentária, entre eles, 

o de contingenciamento, da eleição e execução de políticas públicas, entre outras questões.

Em razão de ser um princípio implícito de natureza constitucional, as medidas 

elaboradas pelos Poderes Executivo e Legislativo poderão ser impugnadas judicialmente, 

sob fundamentação de violação do princípio da proibição de retrocesso social.

Inclusive, a partir da análise da jurisprudência apresentada neste estudo, verifica-

se posicionamento sólido do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a proibição de 

retrocesso social como um princípio constitucional que, em razão disso, pode ser submetido 

à apreciação do Poder Judiciário. 

Em relação à matéria, percebe-se que ao longo dos anos as decisões proferidas 

pelo STF evoluíram substancialmente sobre a forma de aplicação do princípio da proibição 

do retrocesso social. 

Os julgados mais antigos costumavam apontar o princípio de forma ampla, 

utilizando pouco ou nenhum critério de aplicação em face do caso concreto. Ao passo que, 

as decisões mais recentes, passaram a desenvolver e aplicar determinados critérios para o 

uso controlado do princípio.

Apesar da evolução significativa na concepção dos limites e alcances de aplicação 

da proibição do retrocesso social, o que é necessário para que se torne um instituto delimitado 

e firme, bem como um mecanismo de defesa contra medidas que violem as garantias sociais, 

ainda não há uniformização na jurisprudência sobre quais seriam os seus critérios de 

aplicação.
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Para que a jurisprudência possa continuar evoluindo, sustenta-se que ela deve 
agregar às suas conclusões o posicionamento doutrinário, inclusive. Isso porque um campo 
pode agregar valor ao outro, delimitando o conceito de princípio de proibição de retrocesso, 
e estruturar os seus critérios de controle e aplicação.

Sem a uniformização de conceitos estruturados, a vedação ao retrocesso se 
torna uma tese vazia, um discurso sem fundamento jurídico válido, com pouco ou nenhum 
significado. Para que não haja banalização do instituto, é preciso que os seus critérios de 
aplicação sejam delimitados e observados em face de uma situação concreta, cumprindo ao 
Supremo Tribunal Federal e à doutrina aprimorarem os estudos necessários. 

Sustenta-se que o princípio da proibição de retrocesso social deve ser utilizado 
pelo poder público para que suas decisões possam ser tomadas de forma a considerar todos 
os fins e comandos constitucionais, visto que seus (mínimos) critérios de aplicação, quando 
observados adequadamente, estruturam a liberdade de atuação do governante. Além disso, a 
aplicação dos referidos critérios servirá de ferramenta para que as decisões estatais possam 
ser melhor fiscalizadas, tanto pelos particulares quanto pelo Poder Judiciário.

São essas algumas das discussões que se pretendeu abordar. Sabe-se que, 
em razão da escassez dos recursos públicos, são colocadas à frente do poder público as 
escolhas públicas (trágicas). Contudo, o dever de progressividade dos direitos e proibição 
de retrocesso devem circunscrever as opções a serem adotadas pelo poder público. Essa é a 
forma de atuação que se espera do Direito Financeiro inserido em um Estado Social. 
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