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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos no meio ambiente. Tudo ao nosso redor o integra. A incorporação desse 

espaço às nossas vidas é tão elementar que frequentemente esquecemos que fazemos 

parte do conjunto dos seres vivos e não vivos que compõem o planeta Terra. Não 

percebemos sequer que estamos respirando. O pertencimento nos impede de nos 

afastarmos e percebermos que existe uma “relação simbiótica” entre nós e o meio 

ambiente: dele dependemos e, em certa medida, ele também depende de nós.  

A naturalidade dessa relação por vezes é perturbada. Esses momentos são mais 

frequentes diante de grandes eventos. Assustamo-nos com a influência do homem sobre 

a natureza, por exemplo, quando acontecem desastres ambientais. Essa lembrança 

acarreta reações pessoais e institucionais, no sentido de responder à insegurança que 

sentimos diante desses acontecimentos. Também gera comoção a divulgação de dados e 

pesquisas que acompanham o impacto da ação humana no meio ambiente ao longo dos 

anos. Nestes momentos, tomamos consciência dos impactos intergeracionais das nossas 

ações e daqueles que habitaram o planeta antes de nós, e de como o meio ambiente está 
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integrado e os danos invisíveis podem ser sentidos por outras pessoas, em locais muito 

distantes de onde estamos. 

Ocorre que os desastres de agora são os efeitos de ações do passado, guiadas pelo 

sentimento de naturalidade da existência das coisas (como se elas nunca fossem acabar), 

ou mesmo pela despreocupação com o futuro. Os impactos que no presente se verificam 

foram praticados no passado. Por isso, muitas vezes não identificamos os problemas que 

precisamos enfrentar ou nos esquivamos de enfrentá-los porque seus resultados não 

serão imediatos.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) não é uma 

constituição com data de validade. Ela já atravessa um período de vigência de mais de 

30 (trinta) anos, e não há indícios de que será abandonada. Há, como deve ser, pretensão 

de continuidade, estabilidade; que as normas jurídicas do ordenamento brasileiro se 

guiem, desde a sua promulgação, pelos mesmos valores e princípios, ainda que a 

definição de conceitos constitucionais evolua, juntamente com a evolução da sociedade. 

A previsibilidade e a confiança são essenciais a qualquer Estado Democrático de 

Direito. 

Então, seja sob a perspectiva da intergeracionalidade, da estabilidade, ou evolução 

social são incitados debates acerca da (im)possibilidade retroceder sobre determinados 

comandos constitucionais. No caso do Direito Ambiental, a própria CRFB/1988 

estabelece o dever de todos de preservar a qualidade do meio ambiente, para as gerações 

presentes e futuras (art. 225, caput). Soma-se a isso a ideia de que o núcleo duro de 

qualquer constituição não deve ser alterado, sob pena de alterar-se o espírito e o projeto 

básico constitucional. Além disso, argumenta-se que as conquistas para implementar o 

ideal do Estado Democrático de Direito não podem ser abandonadas, porque essa é uma 

caminhada sempre adiante, sobre a qual o Estado não pode voluntariamente retroceder.  

Este artigo analisa a amplitude da proteção a direitos de terceira geração, mais 

especificamente o direito à qualidade do meio ambiente. Ainda, analisa os argumentos 

para defender que, quanto a ele, haveria vedação ao retrocesso. Por fim, sugere balizas 

para identificar o retrocesso.  

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO CLÁUSULA PÉTREA 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), idealizada durante a 

redemocratização brasileira, conjugou em seu texto dois ideais frequentemente vistos 

como opostos na construção política de governos e Estados: igualdade e liberdade. 

Desde seu preâmbulo, a CRFB/1988 deixa claro que o Estado Democrático de Direito 

será plural, respeitando as individualidades de cada um: consagra “a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos”.  

A oposição entre liberdade e igualdade é paradoxal, em geral motivada por debates 

envolvendo a desigualdade e a propriedade privada. Tanto liberdade quanto igualdade 

podem ser analisadas por diferentes perspectivas, envolvendo diferentes campos dos 

relacionamentos sociais. Por isso, autores como John Rawls (2003) ampliam a análise 
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da “liberdade” para tratar de “liberdades” (no plural), assim como admitem que, em um 

contexto de garantia de igualdade, subsista desigualdade de recursos [bens primários]. A 

igualdade, para teorias desse tipo, está na garantia das liberdades básicas a todos 

(mesmo que o valor de gozo dessas liberdades seja diferente para cada cidadão). 

Havendo igualdade na sua promoção, então, são admitidas desigualdades de bens 

primários. Isso porque as desigualdades também serão ocasionadas pelas decisões 

autônomas que os cidadãos tomam no sentido viverem a sua vida de acordo com o que 

acreditam. Se há a garantia de um conjunto de liberdades básicas a todos, então cada um 

possui o que é necessário para conduzir os seus atoa no sentido de alcançar o que 

julgam como vida boa.  

O brevíssimo comentário a respeito da teoria rawlsiana nos serve apenas demonstrar 

que existem teorias, chamadas liberais, que conciliam igualdade e liberdade, justamente 

com o objetivo de promover liberdade real para todos. Por isso, não é desarrazoado 

concluir que a Constituição brasileira trilhou caminho similar. Não há incoerência em 

pensar igualdade e liberdade como valores complementares e fundamentalmente 

necessários na garantia de um pelo outro.  

Basta perceber, por exemplo, que a nossa Constituição assegura a livre iniciativa e 

prevê também o tratamento favorecido para as micro e pequenas empresas. A 

conciliação de ambas as disposições conduz novamente à conclusão de que se conjuga 

liberdade e igualdade no nosso ordenamento jurídico. Só é possível falar em livre 

mercado (ou em livre concorrência) se falarmos de um mercado aberto e permeável à 

entrada novos agentes, sem a perpetuação de privilégios relacionados com a 

desigualdade social. Ou seja, não é “livre mercado” se apenas as grandes empresas ou 

os grandes grupos econômicos conseguem participar da competição. Justifica-se a 

intervenção do Estado para assegurar a liberdade de competição, e não há incoerência 

nisso, ainda mais se considerarmos que não partimos do vácuo, do momento zero; os 

privilégios e as desigualdades sociais foram construídos e mantidos ao longo de nossa 

história. Por isso, sem a garantia material de igualdade é impossível assegurar liberdade 

a todos, fica impedido o acesso às liberdades e, com isso, a tomada de decisões 

autônomas (como conduzir a sua atividade empresarial, por exemplo). 

Também pelo valor atribuído aos direitos sociais [direitos fundamentais de segunda 

geração]
260

 percebemos que a CRFB/1988 concilia liberdade e igualdade, promovendo a 

dignidade da pessoa humana a muito mais que as condições mínimas para sobreviver. 

Como explicam Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Branco Gonet, os direitos de segunda 

geração são os meios pelos quais se intenta estabelecer “uma liberdade real e igual para 

todos, mediante a ação corretiva dos Poderes Públicos”. É ver o comentário dos autores 

sobre o assunto: 

[o] princípio da igualdade de fato ganha realce nessa segunda geração dos 

direitos fundamentais, a ser atendido por direitos a prestação e pelo 

reconhecimento de liberdades sociais – como a de sindicalização e o direito 

de greve. Os direitos de segunda geração são chamados de direitos sociais, 

não porque sejam direitos de coletividades, mas por se ligarem a 

reivindicações de justiça social – na maior parte dos casos, esses direitos têm 

por titulares indivíduos singularizados (MENDES; BRANCO, 2017, p. 129 – 

e-book) 

                                                 
260

 Trata-se dos direitos relacionados a assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer etc.  
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Além dos direitos fundamentais de segunda geração, a CRFB/1988 ainda elenca os 

chamados “direitos de terceira geração”, os quais protegem não o indivíduo 

particularizado, mas as coletividades e os grupos. Sua titularidade é difusa/coletiva. É 

nesse espectro que se encontra o direito à qualidade do meio ambiente. Há, ainda, os 

apontados direitos de quarta geração, relacionados com a tecnologia.  

Mais uma vez invocando Mendes e Branco, a utilidade/importância de classificar os 

direitos fundamentais em gerações é entender os diferentes momentos em que a 

demanda por esses grupos de direitos foram acolhidos por nossa ordem jurídica 

(MENDES; BRANCO, 2017, p. 129). Não há relação de hierarquia entre eles. Ademais, 

embora a titularidade dos direitos de terceira geração seja coletiva, e não individual, é 

fácil perceber a sua relação com o indivíduo e com a garantia da dignidade da pessoa 

humana.
261

 A característica da coletividade do direito é apenas relativa à 

impossibilidade de identificar qual é o proveito que especificamente cada cidadão tira 

daquele direito, a indivisibilidade.  

Identificar direitos fundamentais também é importante para analisar a norma posta no 

art. 60, §§4º e 5º, da CRFB/1988, a qual estabelece as chamadas cláusulas pétreas do 

nosso ordenamento jurídico:  

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa. 

A letra fria da norma faz referência ao Capítulo I do Título II da CRFB/1988, que 

abrange os arts. 5º a 17. Este capítulo é composto apenas do art. 5º. Estariam, portanto, 

literalmente contemplados como cláusulas pétreas somente os direitos fundamentais de 

primeira geração. Os direitos de segunda geração estão previstos nos art. 6º e 7º, 

enquanto os terceira têm sua previsão distribuída ao longo da Constituição. Não há 

referência expressa, por exemplo, ao direito à qualidade do meio ambiente. 

Há, por outro lado, a previsão no inc. LXXIII do art. 5º à legitimidade de qualquer 

cidadão para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao “patrimônio público ou 

de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural”. Ou seja, o art. 5º assegura a proteção dos direitos 

fundamentais coletivos, indicando seus reflexos na esfera individual ao reconhecer 

como legítimo para a propositura da ação qualquer cidadão. Fica claro que aquele 

direito que impacta a todos pode ser reivindicado por todos, na sua totalidade.  

                                                 
261

 Não obstante essa visão seja corroborada por Vieira de Andrade, para quem o reconhecimento de um 

direito fundamental se dá pela sua vinculação à dignidade da pessoa humana, José Gomes Canotilho 

pondera que no caso de direitos coletivos/difusos não haveria essa ligação clara, porque ela dota de 

subjetividade os direitos de terceira geração (MENDES; BRANCO, 2017, p. 131). Discordamos do 

professor de Coimbra, porque mesmo os direitos coletivos refletem na esfera individual e, nesse sentido, 

vinculam-se à dignidade da pessoa humana.  
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Para além da análise da redação dos dispositivos, é igualmente relevante apresentar o 

posicionamento da doutrina a respeito do tema. Primeiramente, é preciso ter em mente 

que as cláusulas pétreas resguardam a imutabilidade de determinados preceitos 

constitucionais. Garantem que as reivindicações que impulsionaram o processo 

constituinte continuem contempladas na estrutura do ordenamento jurídico, que não seja 

abolido o seu “projeto básico” (MENDES; BRANCO, 2017, p. 118). Além disso, é 

preciso estabelecer o seu alcance (como visto, a literalidade da norma pode levar a uma 

interpretação restritiva).  

No que tange ao §4º, Ingo Sarlet esclarece que se trata dos limites materiais ao poder de 

reforma, enquanto os demais parágrafos abrangeriam os limites formais e 

circunstanciais. Para o autor, fala-se em limites materiais porque “consistem em 

matérias que, em virtude de constituírem o cerne material de uma constituição, 

representa[m], pois, a sua própria identidade” (SARLET In CANOTILHO et. al., 2013, 

p. 2.382 – e-book). Complementa que essas matérias asseguram certa estabilidade ao 

sistema jurídico, já que, para serem alteradas, dependeriam de uma constituição nova.  

Especificamente com relação ao inc. IV, esclarece que há forte controvérsia doutrinária 

a respeito da interpretação da expressão “direitos e garantias fundamentais” e antecipa 

que a fortes argumentos para ignorar a interpretação literal do dispositivo.  

Em primeiro lugar, destaca a insuficiência do elemento gramatical no âmbito da 

hermenêutica jurídica. Em segundo lugar, aponta que a alusão a direitos e garantias 

individuais restringe “a condição de cláusula de eternidade aos ‘direitos e garantias 

individuais propriamente ditos’, na esteira da Lei Fundamental de Bonn e da 

Constituição Portuguesa (art. 79, III e 290, respectivamente)” (SARLET In 

CANOTILHO et. al., 2013, p. 2.391 – e-book). De acordo com Sarlet, essa 

argumentação delimita como cláusulas pétreas “as liberdades fundamentais”, assim 

entendidas aquelas que exigem prestações negativas do Estado, vinculadas ao núcleo 

essencial do Direito (SARLET In CANOTILHO et. al., 2013, p. 2.391 – e-book). Ainda 

assim, estariam excluídos os direitos fundamentais de segunda e terceira geração. Por 

isso, aponta a doutrina majoritária que, uma vez esses direitos comporem o “núcleo 

duro” da CRFB/1988, eles estão também devem ser protegidos pelo que prevê o §4º, 

inc. IV do art. 60:  

(...) parece-nos correta a doutrina majoritária ao salientar que o constituinte 

de 1988 conferiu o status de cláusulas pétreas aos direitos fundamentais de 

primeira, segunda e terceira “dimensão”, sejam eles direitos de defesa ou 

prestacionais. Isto porque o sistema constitucional de proteção dos direitos 

fundamentais, cuja eficácia reforçada se revela na aplicabilidade imediata das 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º), bem 

como na sua proteção reforçada quanto a ação erosiva do constituinte-

reformador (art. 60, § 4º, IV), caracteriza-se pela unicidade. Com efeito, de 

uma leitura sistêmica da Constituição de 1988 não se verifica hierarquia ou 

destaque conferido aos direitos de defesa em detrimento dos direitos 

prestacionais, ou de direitos de uma dimensão em prejuízo das demais. Ao 

contrário, percebe-se uma fina sintonia entre o constituinte de 1988 e a tese 

da indivisibilidade e a interdependência das dimensões de direitos 

fundamentais, a qual vem gozando de primazia no direito internacional dos 

direitos humanos. (SARLET In CANOTILHO et. al., 2013 p. 2.391 – e-book) 

Complementam Mendes e Branco: 
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[n]o tocante aos direitos e garantias individuais, mudanças que minimizem a 

sua proteção, ainda que topicamente, não são admissíveis. Não poderia o 

constituinte derivado, por exemplo, contra garantia expressa no rol das 

liberdades públicas, permitir que, para determinada conduta (e. g., assédio 

sexual), fosse possível retroagir a norma incriminante. 

Esses direitos e garantias individuais protegidos são os enumerados no art. 5º 

da Constituição e em outros dispositivos da Carta. (MENDES; BRANCO, 

217, p. 122 – e-book).  

Fica evidente, portanto, que a doutrina majoritária concorda com a análise de que os 

direitos fundamentais, não apenas os de primeira geração, estão protegidos como 

cláusula pétrea, porque a estabilidade da Constituição depende de manter aquilo que foi 

considerado como fundamental (estrutural) para a manutenção do Estado Democrático 

de Direito brasileiro.  

 

3. O DIREITO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Consoante visto, o direito à qualidade do meio ambiente é um direito fundamental de 

terceira geração. Trata-se de um direito coletivo/difuso e indivisível, porque não é 

possível delimitar quanto do meio ambiente faz jus cada cidadão. Além disso, a 

qualidade do meio ambiente é um direito que apenas se materializa no todo.  

Além da mencionada previsão de que todo cidadão é parte legitimada para propor ação 

popular contra lesivo ao meio ambiente, a Constituição outorga competência comum a 

União, Estados, Distrito Federal (DF) e Municípios para “proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas” (art. 23, inc. VI); competência 

concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 

24, inc. VI); competência concorrente para legislar sobre responsabilidade por dano ao 

meio ambiente (art. 24, inc. VIII); estabelece como princípio orientador da ordem 

econômica a defesa do meio ambiente, “inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação” (art. 170, inc. VI); determina que a função social da propriedade 

rural é cumprida se houver, entre outros requisitos, utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (art. 186, inc. II); determina que o 

Sistema Único de Saúde colabore na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho (art. 200, inc. VIII) e, no Capítulo VI do Título VIII da CRFB/1988, que 

trata da ordem social, trata especificamente do meio ambiente:  

CAPÍTULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. (...) 

O art. 225 de CRFB/1988, apesar da redação simples, engloba tudo o que foi dito sobre 

os direitos fundamentais de terceira geração. Deixa claro a sua natureza de 

indivisibilidade e de titularidade coletiva, vincula-se à dignidade da pessoa humana, por 
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destacar a sua essencialidade para a sadia qualidade de vida e ressalta a necessidade da 

sua estabilidade, já que há a obrigação de preservá-lo não apenas para as gerações 

presentes, mas também para as gerações futuras.  

A preocupação com as gerações futuras está assentada na percepção de que a 

propriedade do meio ambiente não pertence a uma geração específica. Essa percepção é 

tranquila, já que, a todo momento, renovam-se as gerações que habitarão o planeta terra 

(não nascemos e morremos todos juntos); a todo momento nascem novos sujeitos de 

direito que dependem do meio ambiente para simplesmente existirem. Mais do que isso, 

a partir da noção de que não possuímos a propriedade do meio ambiente percebemos 

que não podemos prejudicá-lo, de modo a reduzir as condições de dignidade e qualidade 

de vida saudável dos demais cidadãos. Trata-se de uma demanda da igualdade (e, por 

consequência, de liberdade).  

A perspectiva da intergeracionalidade na Constituição é particular ao direito à qualidade 

do meio ambiente. Trata-se da única utilização do termo “futuras gerações” em toda a 

CRFB/1988. Disso decorre que as normas que versem sobre Direito Ambiental tenham 

como principal objeto o resguardo do futuro. Muito do que se implementar com relação 

ao meio ambiente terá suas consequências percebidas apenas no futuro (assim como os 

impactos negativos das atividades degradantes e poluidoras).
262

 Nas palavras de 

Alexandra Aragão: 

[...] além da impressionante natureza dos problemas ambientais, os principais 

beneficiários da legislação de proteção do ambiente não são os seus 

destinatários, o que pode conduzir a uma ingovernância intolerável.  

Com efeito, são as gerações atuais, que aprovaram as leis, as principais 

destinatárias das normas ambientais, que impõem limites às atividades 

econômicas, condicionamentos aos estilos de vida, restrições às liberdades 

individuais. Mas já não serão elas as principais beneficiárias dos esperados 

efeitos de melhoria da qualidade de vida, associados à melhoria da qualidade 

ambiental no futuro. (ARAGÃO, Alexandra. 2012, p. 9) 

O foco no futuro, nas gerações que ainda não estão aptas a exercer o seu papel de 

cidadãs e verem legitimadas as suas demandas vinculadas ao meio ambiente, conduz a 

uma interpretação particular do instituto conhecido como “vedação ao retrocesso”. 

 

4. VEDAÇÃO AO RETROCESSO: PRINCÍPIO IMPLÍCITO?  

O princípio da proibição de retrocesso social não encontra previsão expressa na 

CRFB/1988, mas dela decorre de forma implícita, sendo um instrumento para a 

concretização e consolidação dos mandamentos constitucionais e para a máxima 

eficácia dos direitos fundamentais, em especial daqueles que demandam atuações 

                                                 
262

 Também os direitos sociais devem ser implementados com o foco na continuidade, e o seu 

financiamento depende da visão de futuro (SCAFF, 2019, n.p.). Todavia, a argumentação utilizada pelo 

autor é muito mais fundamentada na proteção da família do que na noção de propriedade e de 

indivisibilidade desses direitos (até porque, não é possível utilizar essa argumentação para os direitos 

fundamentais de segunda geração). O que se pretende destacar é que, embora seja possível argumentar 

que a CRFB/1988 protege a família, a preocupação demonstrada com a qualidade do meio ambiente no 

futuro permite desenvolver mais que essa justificação.  



 
Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, v.17, n.1, jan./dez., 2020. 

158 

positivas do Estado para a sua implementação. O referido princípio conta com 

considerável aceitação na doutrina pátria e já foi aplicado em situações concretas pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF)
263

, mas, além de não ser esta uma aceitação unânime, 

não há tampouco uniformidade na parametrização que lhe vem sendo concedida pelos 

distintos autores que se dedicaram ao seu estudo.  

A vedação ou proibição de retrocesso social encontra fundamento na supremacia da 

Constituição e no princípio da máxima da eficácia dos direitos fundamentais
264

. Apesar 

de os direitos sociais, coletivos e ambientais demandarem uma atuação legislativa para 

viabilizar parte considerável de sua concretização e eficácia, as normas constitucionais 

que reconhecem os referidos direitos têm um nível mínimo de eficácia que deve ser 

respeitado pelo legislador e que o vincula não apenas em uma dimensão positiva (dever 

de legislar para a implementação do direito constitucionalmente previsto), mas também 

negativa (dever de não legislar em prejuízo da eficácia do direito fundamental previsto 

na Constituição)
265

. Na medida em que o direcionamento dado aos Poderes Legislativo 

e Executivo pela Constituição é observado, e em consequência são efetivados os direitos 

fundamentais, dentre os quais se inclui o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, 

os referidos direitos se incorporam ao patrimônio coletivo da sociedade e individual de 

cada ser humano
266

 e não podem mais ser suprimidos sem fundamento razoável e 

constitucionalmente lastreado, sob pena de afronta ao próprio texto constitucional, que 

reconhece estes direitos como fundamentais.  

A necessidade de atuação legislativa e executiva para a concretização de direitos 

fundamentais sociais, coletivos e ambientais não decorre de uma delegação da 

Constituição ao legislador ordinário para deliberar sobre a conveniência ou não desta 

efetivação. A CRFB/88 recorre à edição futura de atos legislativos e executivos para a 

efetivação de direitos fundamentais com viés prestacional porque não seria viável a 

implementação imediata destes como uma decorrência direta do texto constitucional. O 

texto não tem o poder de alterar a realidade e pode apenas apontar as diretrizes e 

prioridades a serem observadas na execução posterior das políticas públicas. O fato de a 

alteração depender de uma atuação estatal não significa, contudo, que a eficácia desses 

direitos constitucionais integre o âmbito de discricionariedade do administrador ou 

mesmo do legislador ordinário e tampouco que as normas constitucionais que 

                                                 
263

 Vide, a título de exemplo: STF, ADI 4717, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 05/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 14-02-2019 PUBLIC 15-02-

2019; ADI 5016, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018 
264

 Acerca da supremacia da Constituição e da máxima eficácia dos direitos fundamentais como 

fundamento do princípio da vedação ou proibição de retrocesso, vide PIOVESAN (2003), NETTO (2010, 

pp. 227-229) e SARLET e FENSTERSEIFER (2012). NETTO (2010, pp. 227-229) aponta, ainda, como 

fundamentos para o princípio da proibição de retrocesso social, (i) o princípio da juridicidade, que exige 

alguma estabilidade da ordem jurídica, (ii) o princípio democrático, que reclama a efetivação os direitos 

de igualdade, (iii) o princípio da socialidade, pelo qual o Estado deve garantir condições materiais de vida 

digna para todo ser humano e (iv) a internacionalização dos direitos fundamentais, que impõe um dever 

internacional de seu reconhecimento e efetivação por todas as nações.  
265

 Sobre a vinculação positiva e negativa do legislador aos direitos fundamentais, vide NETTO (2010, 

pp. 227-229). A vedação ou proibição de retrocesso seria relacionada especialmente à vinculação negativa 

do legislador aos direitos fundamentais, da qual decorreria a impossibilidade de se legislar em prejuízo da 

efetividade desses direitos.  
266

 ROTHENBURG (2012, p. 255) afirma que o direito ambiental não seria apenas um direito social, mas 

também um direito fundamental individual, que reúne tanto a dimensão de direito de defesa quanto de 

direito prestacional. 
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determinam a efetivação dos referidos direitos sejam dotadas de menor força coercitiva. 

Uma vez implementada a alteração na realidade desejada e direcionada pelo 

Constituinte, não pode mais o legislador retroceder, ainda que o progresso tenha 

decorrido de uma atuação deste mesmo legislador.  

Especificamente em relação à vedação de retrocesso ambiental, acrescem-se aos 

fundamentos de legitimidade do referido princípio a responsabilidade intergeracional
267

, 

a vinculação do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado com o próprio direito à 

vida e à dignidade da pessoa humana
268

, o caráter transnacional dos direitos ambientais 

e consequente existência de um dever de cada Estado soberano perante os demais 

países, na medida em que toda a humanidade é afetada pelos efeitos negativos da 

degradação ambiental
269

 e o dever do Estado de defender e preservar o meio ambiente, 

previsto expressamente na CRFB/1988
270

. Acerca do dever constitucional do Estado e 

de toda a sociedade de defender e preservar o meio ambiente, há previsão 

expressamente previsto no artigo 225 da CRFB/1988
271

. Ademais, além da previsão 

específica do art. 225 da CRFB/88, a Constituição vale-se dos faz nova referência à 

conservação da natureza e proteção do meio ambiente ao tratar da competência 

concorrente dos entes federados para legislar (art. 24, VI)
272

, elenca a defesa do meio 

ambiente como princípio da ordem econômica (art. 170, VI)
273

 e estabelece a  

preservação do meio ambiente como critério para que seja cumprida a função social da 

propriedade (art. 186, II)
274

. ARAGÃO (2012, p. 9) aponta, ainda, como fundamentos 

adicionais da vedação ao retrocesso ambiental: (i) os princípios da precaução e da 

prevenção, sendo o princípio em tela um instrumento cabível para evitar 

irreversibilidades ecológicas graves e (ii) o fato de que são os mais pobres, os mais 

fracos e os mais vulneráveis aqueles que mais fortemente sofrem os impactos da 

degradação ambiental. 

                                                 
267

 Nesse sentido: SARLET e FENSTERSEIFER (2012), AYALA (2012), BENJAMIN (2012) 
268

 Nesse sentido: SARLET e FENSTERSEIFER (2012), AYALA (2012), PRIEUR (2012) 
269

 Nesse sentido: ARAGÃO (2012) MOLINARO (2012), ROTHENBURG (2012). ROTHENBRUG 

(2012) afirma que a análise da vedação ao retrocesso ambiental comporta tanto um controle de 

constitucionalidade quanto de  convencionalidade, este último à luz dos acordos e tratados internacionais 

celebrados pelo Brasil. Considerando-se que os direitos ambientais têm natureza de direito fundamental e 

que a CRFB/88 atribui status supralegal aos direitos fundamentais reconhecidos em tratados 

internacionais (art. 5º, §2º, CRFB/88), este controle de convencionalidade ganha ainda mais força e 

relevância. A análise da vedação ao retrocesso ambiental sob a ótica dos tratados internacionais não será, 

contudo, o objeto deste artigo.   
270

 Nesse sentido: MOLINARO (2012), AYALA (2012) 
271

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. (...) 
272

 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) VI - 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 

meio ambiente e controle da poluição; (...) 
273

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (...) 
274

 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 

critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...) II - utilização adequada 

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (...). 
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Superada a questão relativa à existência de um princípio de vedação do retrocesso, faz-

se necessária a sua conceituação e parametrização. A doutrina, contudo, não tem 

uniformidade nesta parametrização.  

Há autores, como BENJAMIN (2012) e MOLINARO (2012), que restringem a 

aplicação da vedação de retrocesso ao mínimo ecológico constitucional (BENJAMIN, 

2012)
275

, ao núcleo duro do direito (MOLINARO, 2012). ROTHENBURG (2012), por 

sua vez, em posição por nós compartilhada, entende que a vedação ao retrocesso ocupa 

um ponto intermediário entre o núcleo mínimo do direito fundamental (garantido 

independentemente do princípio de vedação do retrocesso, por ser o mínimo que se 

exige que seja efetivado pelo Estado, sob pena de inconstitucionalidade até mesmo por 

omissão) e a maximização da eficácia desse direito (situação ideal, desejada pela 

CRFB/88, mas cuja implementação depende de atuações positivas do Estado). 

ROTHENBURG (2012, p. 257) afirma que “o conteúdo mínimo não se revela um limite 

ao não retrocesso, mas, ao contrário, o não retrocesso revela-se um ampliador do 

conteúdo mínimo”. A vedação ao retrocesso seria, para ROTHENBURG (2012, p. 253), 

um dever de manutenção de um nível de concretização do direito já alcançado ou que se 

possa razoavelmente obter.  

ARAGÃO (2012) também trabalha com algo próximo a um núcleo duro do direito 

ambiental (fundamental) ao tratar da vedação de retrocesso, na medida em que sustenta 

que nos aspectos em que a própria Constituição trata especificamente da necessidade de 

atuação protetiva pelo Estado, tem-se “valores constitucionais suficientemente 

importantes para se considerar que, com a sua concretização pela via legal, se 

ultrapassou uma etapa, que não deve ser abandonada e em relação à qual um 

retrocesso configuraria uma inconstitucionalidade material” (ARAGÃO, 2012, p. 23). 

Não obstante, ela destaca que embora o critério formal seja um balizador, ele não é 

suficiente, devendo ser feita sempre uma análise material do regime legal para se 

verificar os casos em que se está diante de progresso ambiental relevante, o que indica 

um provável entendimento de que a vedação de retrocesso não seria restrita ao núcleo 

duro do direito.  

O princípio da vedação ao retrocesso, como apontado acima, tem fundamento na 

supremacia da Constituição e na máxima eficácia dos direitos fundamentais, assim 

como, especificamente em sede ambiental, na responsabilidade intergeracional, no 

direito à vida e dignidade da pessoa humana, no caráter transnacional dos direitos 

ambientais e no dever do Estado de defender e preservar o meio ambiente, previsto 

expressamente na CRFB/1988.  

O âmbito de aplicação deste princípio, por sua vez, encontra-se em um ponto 

intermediário entre o núcleo mínimo de eficácia do direito fundamental (nível de 

eficácia para o qual o princípio da vedação de retrocesso não é necessário ou pertinente, 

na medida em que o dever de efetivação do direito neste nível mínimo é uma exigência 

que independe do fato de que o legislador já ter feito ou não prévios avanços nessa 

direção, sendo a sua não efetivação hipótese apta a caracterizar inconstitucionalidade 

por omissão) e a sua máxima eficácia (situação ideal, para a qual se deve caminhar, mas 

                                                 
275

 BENJAMIN (2012, p. 65) aponta como mínimo ecológico constitucional no Direito brasileiro os 

processos ecológicos essenciais, a diversidade e integridade genética e a não extinção de espécies (art. 

225, §1º, I, II e VII).  
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que pode ainda não ter sido alcançada pela inviabilidade científica, econômica ou 

material).  

 

5. PARÂMETROS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO 

NETTO (2010, pp. 231-232) sustenta que para que o retrocesso social possa ser 

constitucionalmente tolerado a medida deve ser racionalmente fundamentada, 

demonstrando-se (i) respeito ao núcleo essencial do direito que está sendo atingido pelo 

retrocesso, (ii) adequação das medidas para os fins legítimos que lhe sirvam de 

justificativa, (iii) necessidade da medida adotada e impossibilidade de sua substituição 

por outra menos gravosa, (iv) razoabilidade da restrição imposta ao direito fundamental 

em cotejo com os benefícios em favor do fim legítimo que se busca resguardar com a 

medida, (v) conformidade com o princípio da igualdade, (vi) respeito à segurança  

jurídica e à proteção da confiança, (vii) aproveitamento pleno e otimizado dos recursos 

disponíveis e (viii) observância da participação social da definição de políticas públicas.  

ARAGÃO (2012), por sua vez, afirma que o retrocesso ambiental pode ser admitido por 

alterações nas circunstâncias fáticas ou sociais que tornem a proteção desnecessária ou 

menos relevante ou por razões econômicas. Especialmente nos casos em que o 

retrocesso decorre de razões econômicas, ela aponta as seguintes condições para a 

admissibilidade do retrocesso (ARAGÃO, 2012, pp. 31-33): (i) o retrocesso deve ser 

temporário, ainda que tenha que ser periodicamente renovado (sempre de forma 

justificada), (ii) não deve haver a aniquilação do bem ambiental cuja proteção está 

sendo reduzida (o retrocesso não deve ser definitivo, como se tem no caso de extinção 

de espécies, assoreamento de rios, etc) e (iii) o retrocesso deve ser necessário para 

salvaguardar valores de mesma relevância. Outros direitos de igual status. Na hipótese 

de efeitos ambientais graves ou irreversíveis, ARAGÃO (2012, p. 32) sustenta que o 

retrocesso somente seria admissível em caso de “estado de necessidade”.  

As principais objeções à aplicação do princípio da vedação ao retrocesso como 

fundamento para o controle judicial de atos administrativos ou legislativos que reduzem 

ou afastam medidas anteriormente implementadas para a concretização de direitos 

sociais são, conforme pontua NETTO (2010, pp. 229-230): (i) os princípios 

democrático e da separação de poderes, (ii) a hierarquia das normas, (iii) a necessidade 

de se conferir a eficácia a todo o sistema de direitos fundamentais, e não apenas a algum 

direito específico e (iv) a reserva do possível. O enfrentamento das referidas objeções, 

contudo, relaciona-se mais à parametrização e aos limites do princípio da vedação ou 

proibição do retrocesso do que ao reconhecimento da existência e aplicabilidade do 

referido princípio.   

O desrespeito ao princípio democrático, à separação dos poderes e à hierarquia das 

normas não é decorrência necessária da admissão do princípio da vedação ao retrocesso, 

mas um efeito da inadequada aplicação do referido princípio, de sua aplicação com uma 

amplitude tal que viabilize a ingerência judicial na definição de políticas públicas e na 

realização de eventuais escolhas, ainda que trágicas, que sejam exigidas dos 

representantes democráticos da população. Se o princípio da vedação de retrocesso 

social, inclusive ambiental, for aplicado apenas às situações nas quais a atuação 
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legislativa afronta de forma nítida e injustificada a efetividade de um direito 

constitucionalmente reconhecido, não há violação ao princípio democrático, à separação 

de poderes ou à hierarquia de normas, mas sim a sua adequada aplicação. O Estado 

Democrático de Direito impõe a observância da Constituição, que é hierarquicamente 

superior à legislação ordinária que concretiza os seus mandamentos. Não obstante, se o 

princípio da vedação de retrocesso for aplicado de forma irrestrita e como instrumento 

para que o Poder Judiciário usurpe a competência legislativa e executiva para as 

decisões de conveniência e oportunidade, especialmente nos casos em que os recursos 

disponíveis não forem suficientes para garantir a efetividade de todos os direitos 

fundamentais reconhecidos pela CRFB/1988, ter-se-á então, nesta circunstância, afronta 

ao princípio democrático e à separação de poderes.
276 

 

A necessidade de se conferir eficácia a todo o sistema de direitos fundamentais, e não 

apenas a algum direito específico, por sua vez, refere-se aos critérios a serem 

observados para a aferição da existência (ou não) de efetivo retrocesso no caso concreto. 

Se um determinado direito fundamental é prejudicado para viabilizar maior efetividade 

a outro de mesmo status, não haveria necessariamente violação ao princípio de vedação 

de retrocesso, desde que o núcleo essencial do direito prejudicado não seja afetado. Os 

direitos (mesmo os fundamentais) não são absolutos
277

, sendo passíveis de ponderação e 

limitação, desde que entre direitos de igual hierarquia.
278

 Trata-se de uma escolha 

legislativa ou executiva diante de recursos escassos. O que não se pode admitir, salvo 

em situações de absoluta excepcionalidade (a exemplo do estado de guerra ou 

calamidade), é que um direito fundamental seja restringido em seu âmbito de eficácia 

para que os recursos que lhe subsidiavam sejam destinados a fins outros que não a 

efetivação de outros direitos de igual status e hierarquia.  

Por fim, a reserva do possível é fundamento para justificar razoavelmente o retrocesso 

nos casos em que ele seja inevitável, mas a sua invocação não pode ser genérica. Para 

que a reserva do possível possa legitimar um retrocesso no caso concreto, deve ser 

demonstrado que as circunstâncias econômicas sofreram impacto desfavorável 

significativo (ou seja, que já não se tem tantos recursos disponíveis quanto se tinha à 

época em que foi viabilizada maior amplitude ao direito fundamental que está sendo 

objeto de medida restritiva).  

 

6. CONCLUSÕES 

A CRFB/1988 apresenta um projeto básico, formata um Estado que, em seu núcleo 

duro, naquilo que é considerado essencial para a democracia, pretende-se permanente, 

sob pena de se comprometer o espírito da Constituição. Como dito, é preciso garantir 

                                                 
276

 Acerca da impossibilidade de se invocar o princípio da vedação de retrocesso para justificar a 

substituição das escolhas políticas por escolhas judiciárias, vide: STF, ADC 42, Relator(a):  Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-

2019 PUBLIC 13-08-2019. 
277

 NETTO (2010, p. 227/229) sustenta que o núcleo essencial de um direito fundamental vincula de 

forma definitiva o legislador, tanto na dimensão positiva quanto negativa. Não obstante, a autora ressalta 

que, como todo direito, este também pode restringido na ponderação com outros direitos. 
278

 Nesse sentido: MOREIRA (2009) e MARCILIO (2009). 
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estabilidade ao ordenamento jurídico nacional e isso se faz especificando valores e 

direitos que apontam a direção para qual devemos caminhar. 

Os direitos fundamentais expressam demandas sociais que foram incorporadas no 

ordenamento jurídico após períodos de luta e convulsão social. Fazem parte da nossa 

história e demarcam o nosso caminhar evolutivo. Representam as balizas inegociáveis 

de um Estado Democrático de Direito. Por isso, são protegidas como cláusulas pétreas, 

ainda que a redação literal do art. 60, §4º, inc. IV da CRFB/1988 não deixei evidente.  

Entre os direitos fundamentais está o meio ambiente equilibrado. Trata-se de direito 

fundamental de terceira geração, especialmente disciplinado pela Constituição (art. 

225). De acordo com esse dispositivo, é preciso manter o meio ambiente equilibrado, 

garantindo a dignidade da pessoa humana, para as gerações presentes e futuras.  

Sendo um direito fundamental, relacionado com a dignidade da pessoa humana e com as 

condições de vida das gerações futuras, entendemos que há, quanto a ele, vedação ao 

retrocesso. Todavia, a verificação de retrocesso comporta a comprovação de que não há 

outro caminho razoável a ser tomado, que se está diante de circunstâncias econômicas 

novas e consideravelmente piores que as verificadas quando da implementação do 

avanço sacrificado.  
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