www.brasil-economia-governo.org.br

Princípio da vedação de retrocesso social: o caso da
vinculação de recursos para a saúde

Por Victor Carvalho Pinto1

A judicialização da política e a consequente politização da justiça
são fenômenos conhecidos da opinião pública, cujas causas são geralmente
procuradas nas disfunções do sistema político ou na cultura política
compartilhada por juízes e promotores. A essência do problema encontra-se,
no entanto, na própria teoria jurídica, que desenvolveu uma série de
justificações para a atuação do Poder Judiciário em matérias anteriormente
consideradas de competência exclusiva dos Poderes Legislativo e Executivo.
1. O princípio da vedação de retrocesso
Um exemplo desse tipo de justificação é o chamado “princípio da
vedação do retrocesso social”, segundo o qual os patamares já alcançados na
provisão de direitos sociais não podem ser posteriormente reduzidos, mas
apenas mantidos ou ampliados. Tal argumento tem sido sistematicamente
empregado contra todo tipo de legislação tida por seus defensores como
“neoliberal”, por supostamente reduzir algum direito social “conquistado” no
passado. Alega-se, por exemplo, que a reforma trabalhista e o Código Florestal
seriam inconstitucionais por representarem um “retrocesso” na defesa dos
direitos dos trabalhadores e na defesa do meio ambiente.
Uma versão mais atenuada do princípio considera que o
retrocesso, por si só, não é necessariamente inconstitucional; apenas cria uma
presunção de inconstitucionalidade, que pode ser superada mediante
demonstração de que a medida é necessária ao atingimento de outro valor
constitucional ou direito fundamental e que a redução operada não foi
excessiva2. Admite-se levar em consideração o contexto econômico e político,
por que passa o país, assim como a chamada “reserva do possível”, ou seja, a
disponibilidade de recursos. Tal modulação é excluída, no entanto, do chamado
Consultor legislativo do Senado Federal e doutor em Direito Econômico e
Financeiro pela USP. Integrou a carreira de Especialista em Gestão
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“núcleo essencial” do direito fundamental “atacado”, que, no caso dos direitos
sociais, traduz-se em um “mínimo existencial”, que deve prevalecer, inclusive,
sobre a “reserva do possível”. Ou seja, admite-se o “retrocesso” apenas no que
exceder ao “mínimo existencial” e desde que demonstrada sua necessidade e
proporcionalidade com relação a outro valor constitucional.
Em Portugal, um importante marco no reconhecimento do
princípio foi o Acórdão 39/84 do Tribunal Constitucional, que considerou
inconstitucional a revogação de dispositivos legais instituidores do Serviço
Nacional de Saúde. No Brasil, os precedentes mais relevantes são o voto
minoritário do Ministro Celso de Melo na ADI 3105/DF, contrário à contribuição
previdenciária para inativos e pensionistas, instituída pela Emenda
Constitucional 41/2003, e o acórdão da Segunda Turma do STF no ARE
639337, relatado pelo mesmo Ministro, relativo à matrícula de crianças em
creches próximas a sua residência. Na América Latina, há registro de emprego
do princípio também em outros países, podendo ser citada Sentença T1318/2015 da Corte Constitucional da Colômbia, relativa a contrato celebrado
no âmbito de política habitacional.
Não há na Constituição brasileira qualquer menção expressa ao
princípio da vedação de retrocesso. Seus defensores indicam como
fundamento para sua incorporação ao direito brasileiro os arts. 1º, III, e 3º, III,
da Carta Magna, que consagram a dignidade da pessoa humana como um
fundamento e a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades regionais e sociais como objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil.
2. O princípio da vedação de retrocesso na ADI 5595
Encontra-se na pauta do Plenário do STF a ADI 5595, proposta
pela Procuradoria Geral da República, que pede a declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 86, de 2015,
por violação do “princípio da vedação de retrocesso social”, decorrente da
redução dos recursos vinculados à saúde. O relator do caso, Ministro
Lewandowski, concedeu liminar acatando o pedido na íntegra.
A ADI 5595 pode ser considerada a mais radical formulação do
princípio da vedação de retrocesso já submetida à apreciação do STF. Nela, a
PGR pede ao Tribunal que declare a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da
Emenda Constitucional nº 86, de 2015, que estabeleceram normas sobre a
vinculação de recursos da União à política de saúde. Embora a conjuntura
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recessiva do país seja reconhecida, ela é explicitamente considerada
irrelevante no caso.
A Constituição de 1988, em sua redação original, não vinculava
recursos para a saúde, mas para a seguridade social, conceito mais amplo,
que abrange também a previdência e a assistência.
A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, instituiu vinculação de
recursos para “ações e serviços públicos de saúde” em todos os entes da
Federação. No caso da União, atribuiu a lei complementar a fixação dos
recursos mínimos a serem aplicados (CF, art. 198, § 2º, I, e § 3º, IV), o que
acabou por ser feito pela Lei Complementar nº 141, de 2012. O art. 5º desta Lei
estabeleceu como piso de aplicação o montante empenhado no ano anterior,
acrescido do crescimento do PIB, caso este tenha sido positivo.
Posteriormente, a Lei nº 13.858, de 2013, destinou à saúde, em acréscimo a
esse piso, 25% dos royalties e da participação especial da União oriundos da
concessão de campos de petróleo na região do pré-sal (art. 2º, § 3º, e art. 4º).
A Emenda Constitucional nº 86, de 2015, substituiu a remissão à
lei complementar pela fixação de um piso de aplicação de recursos na própria
Constituição, correspondente a 15% da receita corrente líquida (CF, art. 198, §
2º, I). Estabeleceu, ainda, uma transição de cinco anos para o atingimento
desse patamar, partindo de um percentual de 13,2%, e incluiu os recursos dos
royalties do petróleo nesse piso (arts. 2º e 3º).
Essa transição foi subsequentemente revogada pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal. O patamar
de 15% foi antecipado para 2017, passando o valor resultante a ser rejustado
pela inflação nos vinte anos seguintes.
A ADI 5595 insurge-se contra a transição instituída pela EC
86/2015 e a inclusão dos royalties do petróleo no piso de aplicação de recursos
em saúde, sob o argumento de que, o novo critério resultaria em patamar
inferior de despesa, o que violaria o princípio da vedação de retrocesso. Alegase, em síntese, que o direito à saúde é um direito fundamental garantido pela
vinculação de recursos e protegido por cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4º, IV).
Embora o quadro de recessão econômica seja explicitamente reconhecido,
alega-se que esse fato seria irrelevante diante da essencialidade da política de
saúde.
3. Os equívocos da ADI 5595

www.brasil-economia-governo.org.br

O eventual provimento da ADI 5595 constituiria um precedente de
grande impacto, que consagraria definitivamente o princípio da vedação de
retrocesso, em sua versão mais radical, no direito constitucional brasileiro. O
ineditismo da tese é múltiplo: contesta-se uma Emenda Constitucional em face
de uma lei complementar e uma lei ordinária; o critério de aferição do
“retrocesso” é puramente financeiro; a versão do princípio defendida é
absoluta; e a abrangência da cláusula pétrea relativa aos direitos e garantias
individuais (CF, art. 60, § 4º, IV) é estendida não apenas aos direitos sociais,
mas aos recursos orçamentários a eles vinculados. Sua aceitação pelo STF
representaria um enorme impulso à judicialização das políticas públicas e
colocaria em risco não apenas a responsabilidade fiscal, mas o próprio direito à
saúde. Sua repercussão não se limitaria a um maior aporte de recursos
federais para a saúde, mas se estenderia a todas as eventuais realocações de
recursos orçamentários, em todas as esferas da Federação.
3.1.

Comprometimento da responsabilidade fiscal

A promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais depende
da condição econômica de cada país. Daí porque os documentos
internacionais que os consagram se referem sempre aos “recursos
disponíveis”3. A progressividade de seu atendimento decorre da expectativa de
que o desenvolvimento econômico elevaria as condições de vida da população
e a receita dos governos. Ocorre que o desenvolvimento não é linear. Diversos
fatores podem levar os países à recessão ou mesmo à depressão econômica:
guerras, catástrofes naturais, crises políticas, má gestão da política econômica,
etc. Além disso, a economia de mercado apresenta ciclos de crescimento e
recessão que atingem mesmo os países desenvolvidos.
A manutenção do patamar de despesas na fase descendente do
ciclo econômico, quando há uma redução das receitas, somente pode ser feito
mediante endividamento. Contudo, a dívida pública brasileira já é muito
elevada e cresce aceleradamente, em função dos elevados déficits nominais e
primários verificados a partir de 2014. Nesse contexto, um congelamento de
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O artigo 2º do Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, por
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despesas inviabilizaria qualquer tipo de ajuste fiscal capaz de recompor o
equilíbrio das contas públicas. No limite, o governo seria obrigado a dar um
calote nos credores, o que provocaria uma recessão profunda, que impediria,
por absoluta falta de recursos, a continuidade dos serviços públicos e causaria
um retrocesso de proporções catastróficas para as políticas sociais.
3.2.

Prejuízo para os demais direitos sociais e para o
próprio direito à saúde

A vinculação de recursos para uma política se dá sempre em
prejuízo das demais políticas. O direito à saúde não se limita, no entanto, ao
atendimento pelo SUS; abrange também as “políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos” (CF, art. 196).
No mesmo sentido, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais inclui
entre as medidas de promoção do direito à saúde a redução da mortalidade
infantil, a higiene do trabalho e do meio ambiente e a prevenção de doenças4.
Ocorre que a Lei Complementar nº 141, de 2012, explicitamente exclui essas
medidas da aplicação dos recursos vinculados à saúde (art. 4º). Nesse
contexto, o ajuste fiscal recairá desproporcionalmente sobre outras políticas
igualmente necessárias à promoção da saúde, o que pode, no limite,
inviabilizá-las por completo.
3.3.

Violação da separação dos poderes

As vinculações de recursos são uma exceção à regra geral de
livre alocação da receita de impostos pela Lei Orçamentária (CF, art. 167, IV).
Ao impedir o Congresso Nacional de rever essa vinculação, a ADI 5595
“petrifica” o “congelamento” do orçamento, substituindo o juízo de deputados e
senadores pelo dos ministros do STF.
Nesse contexto, a única alternativa disponível para o atendimento
das políticas não vinculadas será a reclassificação de suas despesas, de modo
que elas sejam enquadradas no âmbito das vinculadas. Isso obrigará, em um

“Art. 12. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de
desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 2. As medidas que os Estados
Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse
direito incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: a) A diminuição da
mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento das crianças; b) A
melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) A prevenção e o
tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra
essas doenças; d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e
serviços médicos em caso de enfermidade.
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segundo momento, o Tribunal a se pronunciar sobre o que é ou não “saúde”,
ou seja, a adentrar cada vez mais o universo da legislação ordinária.
4. Conclusão
A aplicação do princípio da vedação de retrocesso, tal como
proposta na ADI 5595, seria catastrófica. É certo que se trata de uma versão
extrema do princípio, que desconsidera por completo o contexto econômico do
país. Mesmo uma versão atenuada seria igualmente questionável, na medida
em que levaria o Tribunal a revisar decisões alocativas de recursos financeiros
próprias dos demais Poderes.
Em realidade, o princípio da vedação de retrocesso, enquanto tal,
parece-nos inadmissível, pois pretende impor à administração pública uma
concepção linear de progresso, incompatível com a realidade econômica e com
o direito das gerações futuras de eleger suas próprias prioridades5.
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