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RESUMO

A proteção e tutela dos direitos fundamentais sociais, notadamente o direito social à saúde, perpassa pelo debate acadêmico e aplicação jurídica 
do princípio da vedação de retrocesso social, que traduz a preservação de direitos sociais já garantidos, sendo vedada sua eliminação ou 
retrocesso social, e, qualquer modificação ou surgimento de novas leis, que estas sejam para aumentar a proteção já concedida ou então 
compatíveis com a proteção já assegurada. Nesse sentido, a tutela jurisdicional de aplicação do princípio da vedação de retrocesso social fica a 
cargo do judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF), na análise de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade de Leis (ADINs) 
no controle de constitucionalidade. O objetivo do trabalho é de analisar as mudanças recentemente ocorridas no Brasil relativas ao investimento 
em políticas e programas sociais e, sobretudo, da restrição de investimentos em saúde à luz do Princípio da Vedação de Retrocesso Social; discutir 
a possibilidade de retrocesso social ou ameaça aos avanços sociais representada pela EC95/2016 e analisar a Ação de Direta de
Inconstitucionalidade - ADI nº 5856. O método de estudo utilizado na pesquisa foi descritivo e explicativo, com abordagem qualitativa e análise 
de resultados. A revisão de literatura foi realizada em periódicos, teses e dissertações, bem como busca nas bases Latin American and Caribbean 
Health Science Literature Database (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico, utilizando-se descritores “princípio 
da vedação retrocesso social”, “retrocesso social”, “direito à saúde” e “tutela direitos fundamentais”. Pode-se constatar que o  Princípio da 
Proibição de Retrocesso Social surgiu diante da necessidade da garantia e preservação de direitos fundamentais consolidados na Constituição e 
na legislação infraconstitucional. A nova metodologia de cálculo de gasto mínimo em saúde e educação, imposta pela PEC-55, agora EC95/2016, 
impede que a aplicação mínima em referidas áreas seja realizada de forma proporcional e progressiva, observando os níveis de arrecadação e o 
restabelecimento da economia, o que representa retrocesso social. Conclui-se que a limitação num teto financeiro para o gasto público nos 
próximos vinte anos, sem critérios essenciais e justificadores significa afronta ao Princípio da Vedação de Retrocesso Social comprometendo as 
políticas públicas fundamentais na área da saúde, cabendo ao Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito da ADI nº 5658, declarar 
a inconstitucionalidade da EC nº 95/2016.
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