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buscando fundamentá-lo e analisar as relações entre a História, a
Constituição e os direitos fundamentais sociais a partir das
ideias trazidas na obra Historia y constitución, de Gustavo
Zagrebelsky. Verifica a possibilidade de justificar a proteção dos
direitos fundamentais sociais a partir do significado e da
importância deles em cada momento histórico, o que confere ao
princípio da proibição de retrocesso um caráter fluido e o abre
ao debate democrático.
Palavras-chave: História; Constituição; direitos fundamentais
sociais; proibição de retrocesso; Gustavo Zagrebelsky.
FUNDAMENTAL SOCIAL RIGHTS, PROHIBITION OF
REGRESSION AND HISTORICITY: A DIALOGUE
WITH THE WORK HISTORIA Y CONSTITUCIÓN, BY
GUSTAVO ZAGREBELSKY
Abstract: The paper studies the principle of prohibition of
regression, seeking to found it and analyze the relations between
History, Constitution and fundamental social rights parting from
the ideas brought in the book Historia y constitución, by
Gustavo Zagrebelsky. It verifies the possibility of justifying the
protection of fundamental social rights parting from their
meaning and importance in each historical moment, what gives
the principle of prohibition of regression a fluid character and
opens it to the democratic debate.
Keywords: History; Constitution; fundamental social rights;
prohibition of regression; Gustavo Zagrebelsky.
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INTRODUÇÃO
Passados quase trinta anos desde a promulgação de nossa atual
Constituição Federal, em 1988, o déficit de cumprimento de suas
disposições se mostra assombroso.
Com efeito, muitos dos direitos fundamentais sociais previstos em seu texto
ainda se encontram carentes de efetivação, especialmente em razão da
ausência de políticas públicas imprescindíveis para proporcionar a fruição
pelos respectivos destinatários. Ao seu turno, aqueles direitos que já
tiveram implementadas as atividades estatais necessárias à sua
concretização constantemente se veem ameaçados de diminuição ou
mesmo de completa eliminação, face às insaciáveis pressões internas e
externas de grupos comprometidos unicamente com o capital e à
subserviência governamental pronta a atendê-los.
Sobreleva, destarte, diante desse infeliz quadro, a importância do estudo
dos mecanismos disponibilizados pelo ordenamento jurídico para preservar
as árduas conquistas e ainda concretizar as descumpridas promessas
trazidas no art. 3º. da Lei Maior, de construir uma sociedade livre, justa e
solidária (inciso I); garantir o desenvolvimento nacional (inciso II);
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais (inciso III); e promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
(inciso IV).
No contexto ora descrito, merece grande atenção o chamado princípio da
proibição de retrocesso, elemento constitucional apto a obstar o
aviltamento de direitos sociais prestacionais e o retraimento da ação estatal
na promoção do bem comum.
Eis, resumidamente, o objetivo deste artigo: abordar o princípio da
proibição de retrocesso, buscando fundamentá-lo e analisar as relações
entre a História, a Constituição e os direitos fundamentais sociais a partir
das ideias trazidas na obra Historia y constitución, de Gustavo
Zagrebelsky.
São preferencialmente empregados, na consecução da tarefa proposta, os
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métodos hipotético-dedutivo, dialético e histórico-evolutivo.
Com efeito, a hipótese ora levantada, posicionando-se no sentido da
possibilidade de justificar a proteção dos direitos fundamentais sociais a
partir do significado e da importância destes em cada momento histórico, o
que confere ao princípio da proibição de retrocesso um caráter fluido e
aberto ao debate democrático, será submetida a falseamento mediante o
cotejo com as vantagens e desvantagens de uma tutela rígida e
temporalmente inflexível, parâmetro adequado de comparação.
Antes, porém, não poderá ser olvidado o exame de suas origens históricas e
de seu desenvolvimento ao longo do tempo, bem como deverão ser
confrontadas e criticamente avaliadas as diferentes orientações de
respeitados juristas que se debruçaram sobre o tema, procurando organizálas em uma síntese superadora de suas possíveis contradições.
Outrossim, o presente estudo parte de referenciais teóricos que se inserem
nas concepções do constitucionalismo contemporâneo, notadamente as
correntes que preconizam a força normativa dos princípios e regras
insculpidos na Constituição e a irradiação de seus efeitos sobre todo o
Direito infraconstitucional.
Na primeira seção do trabalho será abordada a relevância da História para o
Direito Constitucional, tal qual sustentada por Gustavo Zagrebelsky.
Em seguida, na segunda seção, serão correlacionados o constitucionalismo
atual, a previsão de direitos fundamentais sociais nas constituições
contemporâneas e o dever do Estado Democrático de Direito de
implementá-los por intermédio de políticas públicas, analisando a realidade
brasileira.
Na terceira seção do artigo, o princípio da proibição de retrocesso será
examinado sob uma perspectiva constitucional pautada pela historicidade,
encerrando-se com a conclusão obtida no trato do assunto.
1. A RELEVÂNCIA DA HISTÓRIA PARA O DIREITO
CONSTITUCIONAL
Gustavo Zagrebelsky nasceu em San Germano Chisone, na Itália, em 1943.
Foi juiz e presidente da Corte Constitucional italiana. É professor de
Direito Constitucional na Universidade de Turim (Torino) e autor de várias
obras da disciplina, dentre elas El derecho dúctil: ley, derechos, justicia,
clássico da literatura jurídica que influenciou muitos estudiosos filiados ao
chamado constitucionalismo contemporâneo.
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A obra Historia y constitución (2005) consiste em uma reflexão de Gustavo
Zagrebelsky sobre a possibilidade de se conferir à História um lugar e um
significado de ordem metodológica no âmbito do Direito Constitucional,
que supere sua tradicional visão como mera “disciplina auxiliar” desse
ramo da ciência jurídica. Assevera ele que a colocação e a análise do tema
se condicionam essencialmente a dois fatores, intrinsecamente ligados e
variáveis no decorrer do tempo: as características do objeto (no caso, a
Constituição) e as tarefas da ciência (isto é, do Direito Constitucional) em
relação a ele.
O jurista denuncia a insuficiência das várias concepções positivistas, sejam
elas legalistas, historicistas, estatalistas ou institucionalistas, entre outras,
para a compreensão da Constituição do pluralismo, porquanto esta
representa, em síntese, uma solução de composição e consenso entre os
diversos interesses contrastantes presentes na sociedade no momento
constituinte.
Com efeito, sustenta que tais correntes partem de um “dado” (v.g., o texto
normativo, o acontecimento histórico) e procuram “descrevê-lo tal como
é”, sem qualquer pretensão criativa e crítica concernente a esse objeto e
sem lhe indagar os fundamentos de validade.
Todavia, adverte que a(s) metodologia(s) positivista(s) se mostra(m)
inadequada(s) para resolver as inevitáveis tensões que se revelam
cotidianamente no jogo das aspirações legitimamente incorporadas no
quadro constitucional, emblemáticas de seu caráter compósito.
Em acréscimo, traça um retrospecto dos embates entre as ideias dos
revolucionários/racionalistas do Século XVIII, que viam na Constituição a
cristalização de um ilimitado e irrefreável Poder Constituinte, capaz por
isso de curvar ao seu exclusivo talante o devir histórico (manifestação do
positivismo legalista), e dos conservadores/historicistas do Século XIX,
que a tinham por um subproduto dos fatores reais da História, estando
assim por ela cerceada (manifestação do positivismo historicista).
Aborda, outrossim, a tormentosa dialética estabilidade/mudança (ou
imobilidade/renovação) que permeia o caráter regulador do texto
constitucional e as intensas discussões a seu respeito, mencionando a
prevalência, hodiernamente, da posição intermédia. Ou seja, possibilita-se a
sua modificação, sujeita contudo a exigências mais rigorosas e/ou
determinadas vedações.
Prossegue, alegando que a Constituição não deve mais ser vislumbrada
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como uma ordenação abstrata e inexorável da realidade social, mas como
uma referência à qual os seus atores haverão de recorrer para encontrar
respostas justas a problemas concretos. Propõe, pois, uma hermenêutica
concretizadora, de cunho tópico-retórico, que convida a doutrina e a
jurisprudência a um papel criativo na efetivação das normas
constitucionais.
Argumenta Zagrebelsky que
“[…] a constituição do pluralismo contemporâneo se pode considerar
positiva enquanto é recriada continuamente pelo concurso de múltiplas
vontades que, ao convergirem sobre ela e segundo os modos dessa
convergência, a redefinem continuamente em seu alcance históricoconcreto.” (2005, p. 82, tradução nossa)

E, adiante, completa que
“A legitimidade da constituição depende então não da legitimidade de quem
a fez ou falou por meio dela, senão da capacidade de oferecer respostas
adequadas ao nosso tempo ou, mais precisamente, da capacidade da ciência
constitucional de buscar e encontrar essas respostas na constituição.” (2005,
p. 88, tradução nossa)

Nessa tarefa de diuturna concretização e atualização, sobreleva a
importância dos princípios, normas dotadas de grande plasticidade que
promovem a real integração entre passado, presente e futuro, visto que
caracterizam formulações sintéticas das matrizes histórico-ideais do
ordenamento jurídico. Obtempera o autor que eles, por um lado, declaram
as raízes e, por outro, indicam uma direção, sendo, ao mesmo tempo,
fatores de conservação e inovação (2005, p. 89).
Por fim, conclui que as constituições de nossa época olham para o futuro
tendo firme o passado, quer-se dizer, o patrimônio de experiência históricoconstitucional que querem salvaguardar e enriquecer (2005, p. 91).
2. CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO, DIREITOS
FUNDAMENTAIS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS: O
(DES)CASO BRASILEIRO
No segundo pós-guerra, sobretudo depois da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, verificou-se a emergência de
um novo e vigoroso constitucionalismo, de inspiração nitidamente
humanista (DALLARI, 2010, p. 139-140), que conferiu à Constituição, Lei
Maior do Estado, papel de primazia e de direcionamento em relação ao
ordenamento jurídico-positivo. Com efeito, deixou ela de ser compreendida
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como mera “carta de intenções políticas” ou, pejorativamente, singela
“folha de papel” dependente dos fatores reais de poder, passando a ser
reconhecida como dotada de preponderância, de efetiva força normativa e
de irradiação sobre todo o Direito infraconstitucional.
No que tange a seu conteúdo, outrossim, as constituições, em suas várias
manifestações concretas no mundo ocidental, viram-se enriquecidas com a
consagração do Estado Democrático de Direito, que se lastreia no valor
fundamental da dignidade da pessoa humana e em imperativos axiológicos
de moral e justiça.
De acordo com Lenio Luiz Streck (2002, p. 64), o Estado Democrático de
Direito consubstancia um aprofundamento das fórmulas do Estado de
Direito e do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), impondo à ordem
jurídica e à atividade estatal um cerne utópico de transformação do status
quo, isto é, um caráter prospectivo e emancipador.
Eduardo Cambi (2009, p. 26-27) assevera que as constituições modernas
desempenham relevante função na modificação da realidade, porquanto se
notabilizam pela presença de metarregras sobre a produção do Direito,
exatamente para vincular os poderes públicos, inclusive com a previsão de
mecanismos contramajoritários, no escopo de dirigir a ordem jurídica à
concretização dos direitos fundamentais de todos.
Essa nova maneira de ver a Constituição, que envolve o indeclinável
compromisso de cumprir suas disposições e de realizá-la integralmente na
vida cotidiana, perpassa diferentes concepções doutrinárias que, grosso
modo, diante da apontada identidade metodológica e teleológica, podem ser
agregadas sob o rótulo do constitucionalismo contemporâneo.
Traço marcante e destacado do Estado Democrático de Direito, herdado do
Estado Social, porém intensificado no novel modelo (STRECK, 2002, p.
85), é a previsão, no texto constitucional, de normas que estabelecem
posições jurídicas subjetivas ativas invocáveis por seus titulares no sentido
de exigirem do ente público determinadas atuações positivas, de cunho
jurídico ou material. Integram o gênero que Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p.
189-190) denomina de direitos a prestações em sentido amplo, e que
abrange, como suas espécies, os direitos à proteção, os direitos à
participação na organização e procedimento e os direitos a prestações em
sentido estrito. Os últimos, também referidos pelo autor como direitos
sociais prestacionais, voltam-se, essencialmente, à melhoria das condições
de vida e à consecução da igualdade material e da justiça social, garantindo
a participação do povo na distribuição pública de bens materiais e
www.derechoycambiosocial.com
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imateriais (2009, p. 282).
A problemática maior dos chamados direitos a prestações em sentido
estrito, direitos sociais prestacionais ou simplesmente direitos sociais
consiste na sua efetividade, quer-se dizer, na sua implementação prática e
consequente fruição pelos beneficiários, conforme explana José Eduardo
Faria:
“Ao contrário dos direitos individuais, civis e políticos e das garantias
fundamentais desenvolvidas pelo liberalismo burguês com base no
positivismo normativista, cuja eficácia requer apenas que o Estado jamais
permita sua violação, os ‘direitos sociais’ não podem simplesmente ser
‘atribuídos’ aos cidadãos. Como não são self-executing nem muito menos
fruíveis ou exequíveis individualmente, esses direitos têm sua efetividade
dependente de um welfare commitment. Em outras palavras, necessitam de
uma ampla e complexa gama de programas governamentais e de políticas
públicas dirigidas a segmentos específicos da sociedade; políticas e
programas especialmente formulados, implementados e executados com o
objetivo de concretizar esses direitos e atender às expectativas por eles
geradas com sua positivação. A inexistência dessas políticas e desses
programas, é evidente, acaba implicando automaticamente a denegação
desses direitos. (2004, p. 272-273)

Segundo Virgílio Afonso da Silva (2010, p. 241-242), alguns aspectos
pragmáticos são decisivos para gerar a crise de efetividade dos direitos
fundamentais sociais. Alude o jurista que, via de regra, as reais condições
para o exercício dessas prerrogativas constitucionais precisam ser ainda
criadas, e a criação delas se mostra economicamente mais custosa,
mormente porque cada direito social costuma demandar uma prestação
estatal exclusiva, que somente é aproveitada em sua realização, e não na de
outros.
Em síntese, os direitos a prestações em sentido estrito dependem
inexoravelmente de políticas públicas (CAMBI, 2009, p. 18), expressão
que, em sentido lato, “designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas
as formas de intervenção do poder público na vida social” (GRAU, 2005, p.
26). Para uma conotação mais restrita e adequada ao objeto do presente
trabalho, faz-se pertinente o acréscimo do adjetivo sociais, a fim de
concebê-las como atividades estatais destinadas a instituir órgãos,
entidades, bens e serviços que concretamente proporcionem aos seus
beneficiários, “mediante a compensação das desigualdades sociais, o
exercício de uma liberdade e igualdade real e efetiva” (SARLET, 2009, p.
199).
Ressalta Lenio Luiz Streck (2002, p. 64) que a Assembleia Constituinte que
www.derechoycambiosocial.com
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elaborou a Carta Magna de 1988 se inspirou fortemente em diplomas
constitucionais produzidos em contextos histórico-políticos semelhantes ao
que então vivia nosso país, isto é, de ruptura com regimes autoritários e de
retomada da democracia, citando como exemplos os de Portugal, pósRevolução dos Cravos, e Espanha, em seguida à queda da ditadura de
Franco.
A atual Constituição trouxe em seu art. 1º. a menção ao conceito de Estado
Democrático de Direito, atribuindo expressamente à República Federativa
do Brasil tal qualidade. Ademais, na esteira dos paradigmas inspiradores,
elencou em seu bojo invulgar número de direitos a prestações, dotados
destarte de fundamentalidade formal e material, conforme a lição de Ingo
Wolfgang Sarlet (2009, p. 74-78).
Não obstante a positivação desses direitos prestacionais e a declarada
vontade constitucional de sua efetivação, aferível pela própria existência de
instrumentos jurídicos como o mandado de injunção (art. 5º., inciso LXXI,
da CF), a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §
1º., da CF) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §
2º., da CF), voltados a fazer cessar um estado de violação da Lei Maior, in
casu oriundo do non facere estatal (lato sensu) legislativo ou executivo, é
notoriamente conhecido o déficit de cumprimento, em especial no que
concerne aos direitos a prestações em sentido estrito ou, resumidamente,
direitos sociais.
Sabido que os direitos sociais usualmente exigem, para seu concreto gozo,
a implementação de políticas públicas sociais, bem como que estas,
contudo, sob os mais variados argumentos e escusas, têm sido
sistematicamente olvidadas, recusadas ou eliminadas pelos poderes
públicos das esferas da Federação, torna-se imprescindível indagar sobre os
mecanismos constitucionais para a sua preservação, dentre os quais se
destaca o chamado princípio da proibição de retrocesso.
3. O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO EM UMA
VISÃO CONSTITUCIONAL PAUTADA PELA HISTORICIDADE
A Constituição Federal de 1988, ao instituir o atual Estado Democrático de
Direito, reconheceu um longo catálogo de direitos fundamentais – dentre os
quais se incluem direitos sociais –, potencializado pela previsão de sua
aplicabilidade imediata.
Muitos desses direitos, por outro lado, vieram positivados em enunciados
dos quais exsurgem normas programáticas, que, segundo Canotilho, podem
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ser assim explicadas:
“Qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante
quaisquer órgãos do poder público (Crisafulli). Mais do que isso: a eventual
mediação concretizadora, pela instância legiferante, das normas
programáticas, não significa que este tipo de normas careça de positividade
jurídica autônoma, isto é, que a sua normatividade seja apenas gerada pela
interpositio do legislador; é a positividade das normas-fim e normas-tarefa
(normas programáticas) que justifica a necessidade da intervenção dos
órgãos legiferantes. ” (2007, p. 1177)

Atribui-se às normas constitucionais programáticas, portanto, o cariz de
normas-programas, a serem cumpridas após a implementação das
condições materiais ou jurídicas necessárias, sempre prestigiando o sentido
de conquistas sucessivas, de observância compulsória pelos órgãos
legislativos e judiciários, como também pelo administrador público,
conforme complementa Canotilho:
“Concretizando melhor, a positividade jurídico-constitucional das normas
programáticas significa fundamentalmente: (1) vinculação do legislador, de
forma permanente, à sua realização (imposição constitucional); (2)
vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomálas em consideração como directivas materiais permanentes, em qualquer
dos momentos da actividade concretizadora (legislação, execução,
jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites materiais negativos, dos
poderes públicos, justificando a eventual censura, sob a forma de
insconstitucionalidade, em relação aos actos que as contrariam.” (2007, p.
1177)

Percebe-se, assim, que embora as normas programáticas não tenham um
grau de eficácia máximo, não são destituídas de eficácia, pois no mínimo
estabelecem limites negativos para os poderes públicos, sendo que todas as
normas inferiores que contrariarem o texto constitucional carregarão a
marca da inconstitucionalidade.
José Afonso da Silva afirma que não há norma constitucional alguma
destituída de eficácia, pois
“[…] todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação
na ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que
aderem e a nova ordenação instaurada.” (1999, p. 81)

A respeito das consequências da inobservância das normas programáticas,
assevera o professor paulista:
“É que as normas programáticas se resolvem, prima facie, num vínculo ao
Poder Legislativo, quer lhe assinalem somente certo fim a atingir, quer
estabeleçam, desde logo, restrições, limites, observância de certas diretrizes,
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critérios ou esquemas gerais, para alcançar o escopo proposto. Em ambas as
hipóteses [sustenta Crisafulli] não há dúvida de que a inobservância das
normas constitucionais programáticas por parte do órgão legislativo será
motivo de invalidade, total ou parcial, do ato de exercício de seu poder, ou
seja, da lei deliberada de modo contrário ou diverso de quanto disposto na
constituição.” (SILVA, 1999, p. 159)

Por conseguinte, em virtude de sua concepção dirigente, todos os avanços
sociais conquistados pela Constituição de 1988 e pela legislação por ela
recepcionada ou sob sua égide promulgada possuem sustentação
constitucional programática e devem ser protegidos em face de potenciais
modificações deletérias. Trata-se de diretrizes a serem perseguidas e
respeitadas.
A partir dessa ótica, ganha espaço o princípio da proibição de retrocesso, já
consagrado na doutrina constitucional e invocado pelos tribunais a fim de
resguardar o núcleo essencial de direitos fundamentais sociais e de
solidariedade, caracterizando um verdadeiro “dever de proteção”, que se
traduz da seguinte maneira:
“Concretamente, a ‘proibição do retrocesso social’ determina, de um lado,
que, uma vez consagradas legalmente as ‘prestações sociais’, o legislador
não pode depois eliminá-las sem alternativas ou compensações. Uma vez
dimanada pelo Estado a legislação concretizadora do direito fundamental
social, que se apresenta face a esse direito como uma ‘lei de proteção’
(Schutzgesetz), a acção do Estado, que se consubstanciava num ‘dever de
legislar’, transforma-se num dever mais abrangente: o de não eliminar ou
revogar essa lei.” (QUEIROZ, 2006, p. 69-70)

Sobre a natureza do princípio da proibição de retrocesso, em sentido amplo,
Canotilho sustenta que
“[...] a ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de
contra-revolução social ou da evolução reacionária. Com isto quer dizer-se
que os direitos sociais e econômicos (ex: direito dos trabalhadores, direito à
assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado grau de
realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional
e um direito subjectivo. [...] O princípio da proibição do retrocesso social
pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e
efectivado através de medidas legislativas [...] deve considerar-se
constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas
estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou
compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’ pura e simples
desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente
auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado.”
(2007, p. 432)
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Destarte, o princípio da proibição de retrocesso surge como uma cláusula
de vedação a qualquer modificação que implique em retroagir,
substancialmente, na conquista social já alcançada.
A amarga experiência tida por um histórico de violações dos direitos e
garantias individuais é diretamente proporcional à defesa da proibição de
retrocesso, de modo que o passado sempre seja lembrado na interpretação
constitucional, para que não haja perda substancial dos direitos obtidos.
Porém, o princípio deve ser visto de um modo flexível e aberto ao debate
democrático, devendo pesar o significado e a importância em um dado
momento histórico da política pública e do direito social que ela efetiva.
No curso histórico, as necessidades sociais vão sendo modificadas, de
forma que caberá ao Estado promover a todo tempo as políticas públicas
necessárias para a concretização dos direitos sociais exigidos, rompendo
com a visão tradicionalista da Constituição.
Para Zagrebelsky, a natureza das coisas sociais pretende para si a
perfeição, que anda de mãos dadas com a imutabilidade (2005, p. 39).
Ambas as questões devem ser interpretadas conjuntamente, conforme alude
o autor:
“Só o que é imperfeito muda: ou porque se corrompe ou porque se melhora.
A imutabilidade deve ser garantida para o que é perfeito, a fim de preserválo como tal. Mas, por sua vez, a ausência de mudanças é testemunha da
perfeição.” (2005, p. 40, tradução nossa)

Zagrebelsky se refere à mutabilidade das constituições e à permanente
necessidade de modificação de seus textos, motivo pelo qual a História é
indispensável à evolução do constitucionalismo.
O princípio da proibição de retrocesso é a constitucionalização desse
pensamento. A conquista social alcançada, seja por meio de uma lei, seja
por meio de uma política pública, deve ser imutável, desde que perfeita
para dado momento.
A abordagem desse rompimento é dada por Miguel Carbonell, no prólogo
da obra Historia y constitución, de Zagrebelsky:
“Mas, como configurar concretamente estes elementos ideais que geram a
futura configuração política? A resposta será variável e incompleta se não
formos capazes de superar as visões tradicionais que os juristas seguem
tendo sobre a constituição e sobre a ciência do direito constitucional. [...]
Um sistema constitucional não é nem pode ser, na prática, somente
revolução ou somente conservação, mesmo que, às vezes, os defensores de
outra ótica duvidem disto.” (2005, p. 11, tradução nossa)
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Nota-se que o rompimento com as visões tradicionais é condição primária
para a concretização da proibição de retrocesso, haja vista que a
conservação será importante sempre que necessária para garantir patamares
razoáveis em prol dos direitos dos cidadãos.
A partir do momento em que tais patamares não se encontrarem mais
satisfatórios para preservar o núcleo essencial de algum direito social, será
o tempo da mudança, em busca de uma prestação estatal mais eficiente.
Assim, políticas públicas que em determinado contexto histórico não mais
se justificarem ou produzirem efeitos práticos, por terem exaurido sua
finalidade, podem ser retiradas do sistema jurídico (v.g., as políticas de
inclusão social por meio de cotas raciais, que perderiam o sentido de
existirem se não houvesse mais preconceito racial em determinada
sociedade, ou os programas de complementação de renda, que não seriam
mais necessários se a promessa constitucional da erradicação da pobreza
fosse atingida).
Daí vem o entendimento de que a proibição de retrocesso é relativa, sempre
devendo ser adequada à História. Vale lembrar, conforme salienta Eduardo
Cambi, que “tal proibição de retrocesso não é absoluta, não servindo para
engessar a argumentação e os espaços democráticos, mas apenas para
assegurar condições materiais básicas para o exercício democrático de
todos” (2009, p. 229).
Desta forma, tem-se que o princípio da proibição de retrocesso é
diretamente vinculado à evolução histórica da sociedade, havendo que
acompanhar as demandas sociais e ser invocado sempre que um direito
fundamental ou social se encontre comprometido, mas sem significar um
impedimento ao debate democrático, para a revisão periódica das políticas
públicas disponibilizadas pelo Estado, inclusive com a descontinuidade
daquelas que não mais se mostrarem necessárias, por terem atingido a
contento seus escopos.
Acerca da proteção que emana do princípio, Felipe Derbli enuncia:
“O que se quer dizer, neste ponto, é que o reconhecimento do princípio da
proibição de retrocesso social é capaz de oferecer aos cidadãos alguma proteção
em face do turbilhão de transformações que assola o mundo nos dias de hoje.
Particularmente no caso do Brasil, é absolutamente necessário que se vislumbre,
na Constituição, princípio que permita a proteção dos patamares já alcançados e
consolidados na diária missão de cumprimento do projeto de justiça social
delineado pela Constituição – que, por isso, devem ter a sua disciplina
infraconstitucional minimamente preservada das constantes e bruscas
modificações que atualmente acometem a realidade política, econômica e social
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no país e no mundo.” (2007, p. 290)

Muito se pode considerar na relação da proteção da dignidade da pessoa
humana com a cláusula da proibição de retrocesso, haja vista que a
intenção primordial dessa vedação é a de proteger o núcleo essencial dos
direitos e garantias fundamentais sociais conquistados pelo cidadão, em
matriz constitucional e infraconstitucional.
Ademais, a proibição do retrocesso guarda estreito liame com as cláusulas
pétreas, expressas no art. 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Em que
pese o dispositivo traga um rol de quatro incisos, referindo-se às matérias
que não poderão ser objeto de emenda constitucional tendente a aboli-las,
tem-se que a interpretação dessa expressa proibição de retrocesso deve ser
a mais ampla possível. É o que defende Vladimir Brega Filho:
“Embora o art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição fale apenas em ‘direitos e
garantias individuais’, não há dúvida de que a melhor interpretação, diante
dos princípios da interdependência e da indivisibilidade dos direitos
fundamentais, é a de que todos os direitos fundamentais são cláusulas
pétreas da Constituição. (2002, p. 79)

Em suma, cada momento histórico traz consigo a exigência de certos
direitos e garantias fundamentais sociais a serem prestados pelo Estado. A
importância dessa constante transformação somente pode ser compreendida
por meio da influência da História sobre o Direito Constitucional e seus
institutos.
CONCLUSÃO
A Constituição do pluralismo, de acordo com Gustavo Zagrebelsky,
representa uma solução de composição e consenso entre os diversos
interesses contrastantes presentes na sociedade no momento constituinte.
Por isso, as metodologias positivistas, sejam elas legalistas, historicistas,
estatalistas ou institucionalistas, mostram-se inadequadas para resolver as
inevitáveis tensões que se revelam cotidianamente no jogo das aspirações
legitimamente incorporadas no quadro constitucional, emblemáticas de seu
caráter compósito. Daí também resulta que a Constituição não deve mais
ser vislumbrada como uma ordenação abstrata e inexorável da realidade
social, mas como uma referência à qual os seus atores haverão de recorrer
para encontrar respostas justas a problemas concretos, por meio de uma
hermenêutica concretizadora, de cunho tópico-retórico.
As constituições do mundo ocidental, a partir do segundo pós-guerra,
viram-se enriquecidas com a consagração do Estado Democrático de
Direito e vieram a prever em seus bojos grande sorte de direitos
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fundamentais de caráter prestacional, dependentes de políticas públicas
para sua concretização. O princípio da proibição de retrocesso é um
importantíssimo mecanismo constitucional para a preservação daqueles
direitos, uma vez que impede que as políticas públicas já implementadas
em favor de sua efetivação sofram reduções drásticas.
Contudo, há que se atentar para o caráter relativo ou flexível que possui o
princípio da proibição de retrocesso, posto que sua função é assegurar
condições materiais básicas para o exercício democrático de todos,
acompanhando a evolução das necessidades sociais e não podendo ser
invocado como entrave ao debate democrático. Como corolário, as políticas
públicas devem atender as demandas sociais, sendo viável a sua supressão
quando e desde que não mais subsistam as razões que motivaram sua
implantação.
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