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O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO AMBIENTAL E O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO

Anderson de Queirós e Silva 1

RESUMO: O presente trabalho versará sobre a relação existente entre o princí-
pio do não retrocesso em matéria ambiental e o controle de constitucionalidade 
das normas no direito brasileiro. Objetiva-se demonstrar que o princípio em co-
mento possuiu força normativa sufi ciente para embasar uma postura concreta 
daqueles que operam a atividade judicante no direito brasileiro, capaz de asse-
gurar-lhe o substrato necessário para decidir em favor da manutenção das con-
quistas legislativas alcançadas em matéria de proteção ambiental, bem como 
rechaçar toda e qualquer medida ou ato normativa capaz de reduzir ou eliminar 
o grau de proteção normativo presentemente sedimentado no ordenamento jurí-
dico pátrio. Apresentará a relação de legitimidade entre a atividade desenvolvida 
pelo poder judiciário com a vontade constituinte e demonstrará a necessidade de 
uma postura arrojada daqueles que pretendem alancar a fi nalidade do Estado e 
do Direito, sobretudo em matéria de proteção do meio ambiente.
Palavras chaves: Princípio; não retrocesso; meio ambiente; controle de consti-
tucionalidade; inconstitucionalidade.

THE PRINCIPLE OF NON-KICK AND ENVIRONMENTAL CONTROL STAN-
DARDS OF CONSTITUTIONAL LAW IN THE BRAZILIAN

ABSTRACT: This paper will focus on the relationship between the principle of 
non-retrogression environmental and control of constitutionality of the rules un-
der Brazilian law. Objective is to demonstrate that the principle under discussion 
possessed enough to support a concrete stance of those who operate the judicial 
activity in Brazilian law that would provide you the necessary substrate to decide 
in favor of upholding the legislative achievements in the fi eld of normative force 
protection environmental and reject any measure or normative act can reduce or 
eliminate the degree of regulatory protection presently settled the national laws. 
Present the relationship between the activity of legitimacy developed by the judi-
ciary with the constitutional and will demonstrate the need for a bold attitude of 
those who intend to bounce a purpose of the State and Law, particularly in mat-
ters of environmental protection.
Key Words: Principle; No turning back; Environment; Constitutionality Control; 
Unconstitutional.
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INTRODUÇÃO

 Nossa Carta Constitucional elevou o direito ao meio ambiente equilibrado 
ao patamar constitucional, o que torna importante a análise das consequências 
de tal atitude na legislação infraconstitucional, particularmente no que se refere 
à legislação ambiental e às consequências sobre a ordem jurídica, política e so-
cial.
 À vista disso, a previsão constitucional referida ao meio ambiente na 
Constituição pátria representou um grande avanço na tutela do meio ambiente.
 Agiu certo o constituinte originário. Não restam dúvidas de que o direito 
ao meio ambiente equilibrado ultrapassa os limites dos interesses individuais ou 
de uma parcela da sociedade.
 Como postulado de feitio fundamental, tal direito caracteriza-se como de 
titularidade indeterminada, ou seja, plural, de uso comum de todos, um direito 
humano de terceira dimensão, ou seja, está inserido naquele bloco de direi-
tos fundamentais atribuídos a toda a humanidade, um direito meta-individual, 
evidenciando-se, deste modo, que o mesmo precisa ser amparado e protegido 
pelos indivíduos, pelos Estados e pelas organizações internacionais.
 Nossa Constituição reconheceu e estabeleceu, deste modo, não somente 
um direito, mas também um dever, o de preservar o meio ambiente e mantê-lo 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Não é tare-
fa ou designação de pequenas proporções. Trata-se de uma asserção de fei-
tio desafi ador, porque nesse desiderato envolverá não somente o Estado, mas 
também seus cidadãos; não somente uma postura passiva desses atores, mas 
também uma conduta ativa do ponto de vista jurídico, político e social.
 O direito ao meio ambiente equilibrado deve ser, nesse ponto, uma matriz 
orientadora do legislador e dos atores das políticas públicas, quando se tratar da 
produção normativa e administrativa, uma vez que muitas das normas inseridas 
no ordenamento jurídico nacional podem permitir condutas violativas à própria 
Constituição Federal, na medida em que permitem práticas que prejudicarão a 
preservação ambiental.
 Além disso, deve o Estado atuar de forma proativa e progressiva, no sen-
tido de elaborar e produzir legislação e políticas públicas com fi nalidade a prote-
ger o meio ambiente, como um direito humano fundamental.
 Deve, inclusive, orientar os julgadores em suas decisões, quando se de-
pararem com confl itos envolvendo questões de proteção e preservação do meio 
ambiente.
 Por essa e outras razões, não se pode conceber ou admitir retrocessos 
capazes de diminuir ou até mesmo aniquilar conquistas já alcançadas na prote-
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ção dos direitos fundamentais, mormente quando se tratar da proteção e preser-
vação do meio ambiente.
 Compreendendo a relevância dessa temática, o presente o estudo teve 
como objetivo o tratamento da relação entre o princípio do não retrocesso com o 
meio ambiente enquanto um direito fundamental e o liame entre o mencionado 
princípio e o controle de adequação constitucional das normas no direito pátrio.

O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO EM SEU ASPECTO AMBIENTAL E SUA 
RELAÇÃO COM O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS 
NO DIREITO BRASILEIRO

 As conquistas e evoluções legislativas em matéria de fortalecimento dos 
direitos humanos fundamentais compõe um bloco de direitos adquiridos pela 
humanidade, sendo, de uma forma geral, um baluarte para a fruição de outros 
direitos básicos decorrentes e necessários à própria dignidade humana.
 A segurança desfrutada pela humanidade decorrente dos direitos funda-
mentais que lhe foram atribuídos ao longo da história representa uma conquista, 
necessária não somente a uma existência digna, mas a manutenção dessa dig-
nidade. O retrocesso nesse sentido é conduta diminutiva, inservível aos propósi-
tos do próprio direito e do Estado.
 Princípios como o da segurança jurídica, que inclui o princípio dos direitos 
adquiridos e o princípio da proporcionalidade servem, sem dúvidas, como uma 
base legal para a enunciação do princípio do não retrocesso, posto que o núcleo 
fi nalístico desse postulado seria atribuir maior segurança na ordem jurídica em 
termos de proteção aos direitos fundamentais.
 No que se refere ao princípio do retrocesso, este guarda estrita relação 
não apenas com o princípio da segurança jurídica, mas também com os limites 
materiais da reforma constitucional, no sentido de constituir um sustentáculo da 
estabilidade jurídica necessária à fruição dos direitos fundamentais. O mesmo 
deve se dar com a proteção ambiental reconhecida constitucionalmente no orde-
namento jurídico nacional.
 Uma medida regressiva viola a segurança jurídica porque representa toda 
norma ou interpretação que limite, diminua ou elimine a amplitude, exercício ou 
proteção de um direito adquirido ou conquistado. Deste modo, o princípio do não 
retrocesso concede de alguma forma certa intangibilidade aos direitos humanos, 
representando um dos sustentáculos mestres do entendimento de necessidade 
da não regressão das conquistas em termos de direitos humanos, sobretudo, no 
que se refere às questões ambientais.
 Prieur (2012, p. 13) ministra sobre a origem dessa terminologia:
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Para descrever esse risco de “não retrocesso”, a terminologia utilizada 
pela doutrina é ainda hesitante. Em certos países, fala-se num princí-
pio de stand still (imobilidade). É o caso da Bélgica (HACHEZ, 2008). 
Na França, utiliza-se o conceito de efeito cliquet (trava), ou regra do 
cliquet anti-retour (trava anti-retorno). Os autores falam, ainda, da “in-
tangibilidade” de certos direitos fundamentais (de FROUVILLE, 2004). 
O não retrocesso está assimilado, igualmente, à teoria dos direitos ad-
quiridos, quando esta última pode ser atacada pela regressão. Evoca-
-se também a “irreversibilidade”, notadamente em matéria de direitos 
humanos. 4 Enfi m, utiliza-se a ideia de cláusula de status quo.5 Em 
inglês, encontramos a expressão eternity clause ou entrenched clause, 
em espanhol, prohibición de regresividad o de retroceso, em portu-
guês, proibição de retrocesso.

 Discorrendo sobre tal princípio, Sarlet (2013, p. 288) doutrina:

A proibição de retrocesso (...) diz respeito mais especifi camente a uma 
garantia de proteção dos direitos fundamentais (e da própria dignidade 
da pessoa humana) contra a atuação do legislador, tanto no âmbito 
constitucional quanto – e de modo especial – infraconstitucional (quan-
do estão em causa medidas legislativas que impliquem supressão ou 
restrição no plano das garantias e dos níveis de tutela dos direitos já 
existentes. A proibição do retrocesso, de acordo com o entendimento 
consolidado na doutrina, consiste em um princípio constitucional implí-
cito, tendo como fundamento constitucional, entre outros, o princípio 
do Estado (Democrático e Social) de Direito, o princípio da dignidade 
da pessoa humana, princípio da máxima efi cácia e efetividade das nor-
mas defi nidoras de direitos fundamentais, o princípio da segurança ju-
rídica e seus desdobramentos, o dever de progressividade  em matéria 
de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais (DESCA) (...).

 Assim, o princípio da não regressão introduz ao legislador uma obrigação 
negativa, não podendo haver norma redutora do nível de proteção atual aos 
direitos fundamentais, devendo implicitamente progredir, ascender, elevar-se no 
sentido de proporcionar maior efetividade e guarida a esses sagrados direitos 
e não esvaziá-los ou diminuir-lhes o nível de proteção, seja no plano legal ou 
constitucional.
 Ademais, o progresso da humanidade representa um dos pilares constitu-
cionais embasadores do princípio do não retrocesso porque todas as conquistas 
alcançadas em termos de direito humano ou fundamental está, por assim dizer, 
introduzindo garantias ao bem-estar do homem enquanto ser e titular de direitos 
e obrigações.
 Assume o aludido princípio natureza de direito ambiental enquanto ampa-
ra um/o compêndio de normas protetoras do meio ambiente e da própria vida na 
Terra.
 Fensterseifer (2008) leciona que a expressão proibição de retrocesso am-
biental, no âmbito da doutrina brasileira, deve ser atribuía a Ingo Wolfgang Sar-
let, em suas aulas sobre “Constituição e Direitos Fundamentais” junto ao Mestra-
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do do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS, no ano de 2005.
 Dito princípio em matéria ambiental vai conferir ao direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado uma proteção de caráter jurídico-po-
lítico-social, porque confere uma roupagem mais robusta a todo o ordenamento 
constituído até o presente momento, no sentido de proteger as conquistas alcan-
çadas em matéria de proteção ambiental, especialmente na ordem legislativa, 
sem as quais o mínimo de proteção necessário a sobrevivência e bem-estar 
social das presentes e futuras gerações não poderiam ser objetos dos governos 
ou até mesmo governáveis.
 Nesse ponto, não se pode esquivar da realidade de que dentre as princi-
pais ameaças à consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
encontra-se o consumo decorrente da vontade demográfi ca crescente e de uma 
cultura de fomentação desse consumo, até mesmo para a manutenção das ta-
xas de crescimento do comércio e da indústria.
 Assim, para alcançar esse agasalho que vestirá de insígnia e escudo o 
meio ambiente contra as ameaças dos avanços populacionais, industriais e co-
merciais, nossa Constituição fez bem atribuir-lhe uma condição de direito funda-
mental. Nada mais lógico, portanto, outorgar ao princípio do não retrocesso am-
biental um caráter jurídico capaz de fazer frente às investidas contra a proteção 
ambiental atribuída pela própria carta constitucional, a qual se irradia por todo o 
ordenamento jurídico pátrio.
 Ao reconhecer o princípio do não retrocesso ambiental como postulado 
de ordem constitucional e de roupagem fundamental, está se adotando a função 
prestacional do Estado em relação aos direitos fundamentais, uma vez que o 
Estado estará prestando um dever público de proteção ao meio ambiente quan-
do recusar a absorção no ordenamento jurídico de normas que representem um 
verdadeiro declínio na proteção ambiental alcançada ao logo do tempo, sobre 
tudo na recente história constitucional democrática brasileira.
 Empresta, portanto, nossa Constituição, um núcleo elementar ao princípio 
do não retrocesso ambiental, uma vez que preservar o meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações não será possível senão mantendo-se as conquis-
tas alcançadas em matéria de proteção jurídica do meio ambiente, posto que 
este não é produto de fabricação em escala, mas sim um bem de difícil e peno-
sa renovação, cuja proteção e preservação não será possível sem um mínimo 
de conteúdo jurídico e legislativo capaz de iluminar e esclarecer os produtores 
normativos e os operados do direito quanto a necessidade  e urgência dessa 
proteção.
 Quando a Carta Política de 1988 determinou o meio ambiente como bem 
de uso comum do povo, ela não somente está reconhecendo a titularidade desse 
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bem jurídico. Está, inclusive, apontando os gestores, os quais sejam, os indivídu-
os e o Estado.
 Como gestor de um bem jurídico, deve, o Estado, realizar todos os esfor-
ços para a correta utilização e preservação do meio ambiente, atuando de modo 
ativo e repressivo, quando necessário ao desenvolvimento desse múnus públi-
co. 
 Assim, nossos legisladores, seja em nível federal, estadual ou municipal, 
estão, certamente, incluídos nesse rol de gestores, possuindo uma responsabi-
lidade para consigo, com a sociedade e com o futuro. Eis razões mínimas pelas 
quais os órgãos legislativos devem abster-se da produção de normas menos 
favoráveis que as atuais no que se refere as medidas e mecanismos de proteção 
ao meio ambiente.
 Quando não conscientes e comprometidos com essa aspiração, é prová-
vel que os atores da produção normativa se esquivem de seu papel de gestores-
-protetores do meio ambiente, permitindo a produção de leis ou atos normativos 
menos favoráveis que os atuais, incapazes de perpetuar o nível de abrigo e 
guarida já alcançados pelo ordenamento jurídico.
 Nesse instante devem erguer-se todos aqueles legitimados capazes de 
instar o Estado-juiz, também gestor-protetor do bem jurídico sob comento, a fa-
zer valer os comandos constitucionais. Para tanto, ele poderá se servir não so-
mente da letra das normas, mas também dos princípios capazes de conduzir e 
alicerçar o nível de proteção conferido constitucionalmente ao meio ambiente.
 Assim, regras e princípios calcorrearão uma vereda que culminará no ob-
jetivo determinado pelo constituinte originário, coadjuvando para a preservação 
da própria vida na Terra, não somente a vida do ser humano, mas de todas as 
demais espécies e formas de vida, que concomitantemente se mantém.
 Nesse diapasão, os princípios terão uma função essencialmente destaca-
da, porque serão capazes de conceder gnose, fundamentos e abrangência que 
as regras muitas das vezes não são capazes de alcançar devido seu grau de 
especifi cidade.
 Conforme leciona Mello (2010. p. 144), os princípios jurídicos

são mandamentos nucleares do sistema, verdadeiro alicerce dele, dis-
posição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compon-
do-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por defi nir a lógica e a racionalidade do siste-
ma normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.

 Essa compreensão se impende necessária para se apreender o propósito 
do objeto de análise e discussão neste trabalho, uma vez que o princípio investi-
gado irradia-se por todo o ordenamento jurídico, em caráter ambiental/ecológico, 
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no patamar de fundamentar regras e valorá-las, colocando-lhe o alicerce racio-
nal e teleológico.
 O princípio do não retrocesso ambiental associa-se ao direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e à conduta dos atores político-jurídico-
-social, fazendo com que exista um fundamento capaz de impedir os avanços 
legislativos imperfeitos, ou seja, inadequados ao comando racional e teleológico 
estabelecidos pelo constituinte originário.
 Tal princípio, portanto, irá demandar a lógica e a racionalidade da produ-
ção normativa, capaz de conceder ao Estado-juiz o substrato apto a estancar os 
avanços normativos que confi gurarem verdadeiros regressos na proteção am-
biental alcançada pela legislação atual. Para tanto, o julgador deverá valer-se 
tanto das regras quantos dos princípios.
 Se as regras não forem capazes de fundamentar uma posição judiciária 
mais arrojada e destemida, os princípios o serão, devido sua capacidade e qua-
lidade, porque não estarão adstritos a literalidade ou pequenez do texto, mas 
vinculados a própria gnose e alma do saber.
 Deste modo, o princípio do não retrocesso ambiental estará a enfrentar 
não somente as normas, mas o espírito e o íntimo daqueles que produzem e 
aplicam as normas, daqueles que analisam e daqueles que determinam, daque-
les que agem e daqueles que recebem a ação.
 Do mesmo modo, não somente o texto ou a literalidade da norma devem 
ser analisados, mas sim a fi nalidade dos dispositivos supervenientes, que em 
confronto com a intuito das normas pretéritas devem servir de parâmetro para 
a análise da não regressão da proteção ambiental e das conquistas ambientais 
alcançadas ao longo dos anos. A fi nalidade das normas superiores do mesmo 
modo deve nortear a interpretação judicial no sentido de impedir um retrocesso 
no sistema de proteção ambiental vigente.
 O princípio do não retrocesso ambiental visa, portanto, imprimir um cará-
ter de superioridade jurídica às normas ambientais protetivas, em detrimento de 
novas medidas que venham a esvaziar ou até mesmo eliminar proteções adqui-
ridas ou alcançadas.
 Neste ponto, é necessário a compreensão de que nosso ordenamento 
jurídico proíbe, inclusive, a alteração do texto constitucional no sentido de revo-
gar direitos individuais. O mesmo se dá em relação à proteção ambiental, por 
se tratar de um direito individual em sua expressão plural, devendo, pois, servir 
de limitação à reforma constitucional, pois presenciaríamos um retrocesso em 
matéria constitucional de normas de proteção ambiental, que visam a proteção 
da vida e da dignidade da pessoa humana.
 Não se deve pretender, contudo, com o reconhecimento desse princípio, 
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o congelamento ou imobilidade das normas e regras jurídicas, tampouco a con-
cessão de um caráter absoluto ao princípio do não retrocesso ambiental. Deve-
-se mirar sim a preservação do extrato normativo necessário a proteção daquilo 
que se revela essencial a própria preservação da vida na Terra, o qual seja, os 
recursos naturais.
 A imobilização do legislador não é um desiderato pretendido porque o 
próprio princípio em tratamento possui limites, no sentido de que serve ao social, 
à vida e à dignidade do ser humano, objetivo fi nal do próprio Estado, devendo 
estar em harmonia com seus propósitos e sendo por eles restringido. A própria 
vida pode servir-se da regressão em matéria de proteção ambiental quando lhe 
for necessária à própria subsistência, sem alternativas aparentes ou possíveis.
 Nesse diapasão, as próprias alterações que favorecem a preservação do 
ambiente e a utilização dos recursos sem prejuízo ambiental seriam exemplos 
de alterações possíveis, devendo ser orientadas por uma ideia de ascendência 
no nível de proteção e não em um desnível protecional, preservando, por óbvio, 
a proteção já adquirida em matéria ambiental, tendo em vista, no entanto, os fi ns 
colimados ao próprio princípio.
 O entendimento mais preparado deve conceber que o princípio do não 
retrocesso em matéria ambiental deve ser considerado como uma garantia de 
máxima proteção à própria vida e à humanidade, assim, um preceito de caráter 
constitucional-fundamental voltado para o futuro e não para o passado, apesar 
de visar proteger as conquistas alcançadas ao longo do tempo.
 Como já dito, o princípio em comento destina-se ao legislador infraconsti-
tucional bem como ao poder constituinte derivado reformador, porque a proteção 
ambiental concedida pela Constituição de 1988 possui natureza fundamental e, 
portanto, proteção contra alterações, nos termos do artigo 60, § 4º, do diploma 
constitucional.
 No sentido de aplicar o comando fi nalístico determinado constitucional-
mente, qual seja, o de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
às presentes e futuras gerações, tanto o legislador quanto o julgador devem 
vislumbrar além dos horizontes do presente ou da atualidade, devem observar e 
certifi car que as alterações, tanto nas normas constitucionais quanto na legisla-
ção infraconstitucionais mantenham ou ampliem a proteção ao meio ambiente, 
garantindo um avançar, um upgrade do próprio sistema normativo ambiental. O 
contrário a isso representa uma fl agrante violação à Constituição, um verdadeiro 
marcha ré, um recuo protecional que deve ser testilhado e rechaçado, uma ver-
dadeira inconstitucionalidade.
 Desta forma, nem mesmo as regressões sensíveis seriam admitidas, 
pois, por mais insignifi cante que sejam, o todo de um conjunto de diminutas 
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regressões representam considerável regressão na proteção ao meio ambiente, 
que é bem jurídico amplamente degradado e de considerável necessidade para 
a humanidade.
 O não retrocesso em matéria ambiental não pode ser objeto de ataques 
políticos, sobretudo de caráter econômico, pois sua pretensão é tão somente a 
preservação da vida, ou melhor dizendo, de uma vida digna, sobretudo para aos 
descendentes da nação. Não há custos atuais na manutenção desse princípio 
bem como não haverá custos futuros pela sua aplicação no presente. O contrário 
não é verdadeiro, posto que a degradação do meio ambiente somente acarretara 
custos, presentes e futuros, em sua reconstituição, se é que possível em deter-
minados casos. 
 O princípio do não retrocesso ambiental deve ser aceito ainda em seu ca-
ráter de generalidade, pois atua sobre todo o arcabouço jurídico e não somente 
sobre as normas tidas ambientais.
 Esse princípio de proteção ambiental deve, do mesmo modo, ser encar-
rado de forma específi ca, atacando a legislação propriamente ambiental, que 
contrarie a estrutura já estabelecida de proteção ao meio ambiente.
 Outro aspecto de impactante abrangência é o comando constitucional de 
que o Poder Público e a coletividade devem preservar e defender o meio am-
biente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 
225, caput, da CF). A compreensão desse postulado resulta na conclusão de 
que o Estado, em todas as suas facetas, não deve olvidar esforços no sentido 
de desenvolver normas e políticas ambientalmente responsáveis, voltadas para 
a preservação e conservação ambiental. Caminhar contra esse objetivo é jorna-
dear numa estrada oposta aos propósitos determinados constitucionalmente, e, 
portanto, regredir nesse aspecto, é violar o literalidade e espírito da Constituição 
da República.
 Retrocessos legislativos, e, por consequente, retrocessos no nível de 
proteção do meio ambiente, levarão ao comprometimento da sobrevivência não 
somente de uma ou outra nação ou sociedade, mas de toda a humanidade. 
Daí, a relevância de um conteúdo ou proposição capaz de conter os avanços 
no sentido de diminuir a proteção já alcançada ao meio ambiente, servindo de 
embasamento, inclusive, de decisões judiciais.
 Muito importante, contudo, é a compreensão de que o princípio do não 
retrocesso ambiental não deve ser visto apenas como uma medida ou propo-
sição de repressão ou freio a condutas retrogradas no que tange a proteção 
ambiental. É preciso compreenda-lo com um fomentador e instigador de uma 
postura proativa do administrador e do legislador em adotar medidas progressi-
vas no sentido de maior proteção ambiental. Deve, igualmente, ser um instigador 
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do Poder Judiciário em proteger o arcabouço jurídico de investidas capazes de 
diminuir a proteção ambiental alcançada. Do mesmo modo, serve ao judiciário 
como elementar de suas decisões visando manter e ampliar a interpretação dos 
comandos já existentes. Nesse aspecto, a inconstitucionalidade poderá se veri-
fi car na atuação ativa ou omissiva do Estado.
 Nesse sentido Sarlet (2013. p. 280) leciona:

O Estado, nesse contexto, a depender da situação concreta, deve ado-
tar tanto condutas positivas quanto negativas na sua atuação, bus-
cando potencializar ao máximo a proteção ambiental no âmbito das 
funções estatais (legislativa, executiva e jurisdicional) e de todos os 
entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 
bem como de outras instituições estatais, como é o caso do Ministério 
Público e da Defensoria Pública.

 O princípio do não retrocesso em matéria ambiental destina-se não so-
mente ao legislador, mas também ao julgador, razão pela qual este último deve 
compreendê-lo e respeitá-lo em sua atuação típica, não violando ou diminuindo 
as proteções e conquistas alcançadas e estabelecidas na estrutura normativa 
ambiental pátria.
 Importante compreender que a legislação infraconstitucional quando des-
tinada a conceder máxima efi cácia aos postulados fundamentais constitucionais, 
com ela se funde, tornando-se uma única armação jurídica, uma única estrutura 
normativa, que fi nalisticamente passam a cumprir um mesmo desiderato e, por-
tanto, encontram-se unidas.
 Por conseguinte, não se pode conceber o retrocesso de uma norma in-
fraconstitucional de proteção fundamental sem que se confi gure uma violação 
à própria Constituição, isto, por ser a própria carta política o cerne das proposi-
ções orientadoras da norma infraconstitucional protetiva de direitos fundamen-
tais. Ainda que indiretamente, haverá igualmente a violação da vontade do titular 
do Poder Constituinte.
 Violar a vontade do titular do Poder Constituinte é violar a Constituição e 
violar a própria legalidade, decorrente do sistema democrático e de direito em 
que se ampara o Estado.
 Desta maneira, é imperativa a existência de um método pelo qual os ti-
tulares desse poder tenham garantido seus direitos, liberdades e garantias, sua 
vontade e seu direcionamento, a fi m de que seus mandatários os representem 
o mais corretamente possível e que a manutenção do Estado Democrático de 
Direito seja alcançada.
 Elencado entre os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da 
coletividade, encontra-se o princípio constitucional da legalidade, de feitio cons-
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titucional, que por objetivo impedir o uso arbitrário dos poderes do Estado pelos 
representantes da nação, visando ao primado da igualdade, da justiça e na con-
secução de um Estado Democrático de Direito, o qual é fundado na soberania e 
na participação popular.
 Consubstanciado na elaboração e positivação das leis, o processo le-
gislativo representa o método pelo qual os representantes do povo manifestam 
uma face do princípio da legalidade e garantem a regularização das condutas, 
negócios e relações segundo a vontade daqueles que o representam. Sendo, o 
processo legislativo, verdadeiro corolário do princípio da legalidade, representa, 
assim, uma das principais atividades constitucionais do Estado de Direito, bem 
como um meio de sua manutenção.
 Como parte do que se pode chamar de funções vitais numa democracia, 
o processo legislativo está presente em todos os âmbitos de atuação do poder 
estatal, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Devido sua abrangência, 
o processo legislativo emaranhara-se por entre as condutas dos governantes, 
suas relações políticas, suas práticas administrativas e pelas relações sociais e 
condutas individuas dos cidadãos do país.
 Deste modo, é o processo legislativo que imprime legalidade e constitu-
cionalidade na produção das normas, torna-se um sustentáculo do próprio Esta-
do Democrático de Direito.
 Necessária, contudo, é a compreensão de que os elaboradores das nor-
mas pátrias, nessa modalidade de Estado e no uso dos princípios da legalidade 
e da constitucionalidade das normas, devem orientar sua atividade no sentido de 
produzir leis e atos normativos que coadunem-se com a vontade do constituinte 
originário.
 Viga mestra desta espécie de Estado, a Constituição Federal, entendida 
como norma fundamental, é a expressão máxima da soberania popular e o co-
mando regulador formal e fi nalístico do processo legislativo e, uma vez que este, 
como qualquer outra atividade, sofre infl uências externas e internas quanto a 
seu desenvolvimento e forma de atuação, sejam elas políticas, sociais ou pes-
soais, necessário se faz um método para se verifi car se processo legislativo está 
a alcançar o desiderato legal e constitucionalmente determinado pelo titular do 
Poder Constituinte.
 Ainda que aparentemente o exercício desse poder ou atividade se de 
segundo a vontade do povo, o mesmo não é por ele diretamente exercido. Um 
controle judicial se revela preeminente e primordial na aferição da compatibilida-
de entre as produções dos mandatários para com os comandos emanados da 
vontade do titular do Poder Constituinte.
 Fundamental, consequentemente, é saber que esse mandato, assim 
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como qualquer outro, possui limites predeterminados, onde reside a ideia da su-
premacia constitucional, fundada na vontade constituinte originária, no interesse 
público ou coletivo, ou seja, na vontade do detentor do Poder Constituinte.
 Acerca da relação entre o Poder Constituinte e a supremacia constitucio-
nal, Mota (2002, citando Ferreira Filho, 1994) escreve:

A supremacia da Constituição decorre de sua origem. Provém ela de 
um poder que institui os outros e não é instituído por qualquer outro, 
de um poder que constitui os demais e é por isso denominado Poder 
Constituinte.
O reconhecimento de um poder capaz de estabelecer as regras cons-
titucionais, diverso do de estabelecer regras segundo a Constituição, 
é, desde que se pretenda serem aquelas superiores a estas, uma exi-
gência lógica. A superioridade daquelas, que se impõe aos próprios 
órgãos do Estado, deriva de terem uma origem distinta, provindo de 
um poder que é o que constitui o Estado, estabelecendo seus poderes, 
atribuindo-lhes e limitando-lhes a competência: o Poder Constituinte.

 Destarte, a necessidade de controle de constitucionalidade habita no en-
tendimento de que a vontade constituinte originária, o interesse individual ou 
coletivo e seus direitos fundamentais manifestados através da supremacia da 
constituição, deve ser protegido, servindo de paradigma à atuação dos seus re-
presentantes, aqueles que exercem o poder, mais propriamente que manipulam 
o processo legislativo.
 Objetivando a supressão das infl uências que impregnam o processo le-
gislativo e a harmonização das leis ou dos atos normativos, o constituinte origi-
nário desenvolveu um sistema de controle e adequação à supremacia e defesa 
da Magna Carta, denominado controle de constitucionalidade, ocorrendo de for-
ma incidental ou concreta e de forma direta ou abstrata.
 Sobre a relação existente entre supremacia da constituição e o controle 
de constitucionalidade da produção normativa Moraes (2001, p.559) escreve:

A ideia de controle de constitucionalidade está ligada à Supremacia 
da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e, também, à de 
rigidez constitucional e proteção dos direitos fundamentais. (...) a exis-
tência de escalonamento normativo é pressuposto necessário para a 
supremacia constitucional, pois, ocupando a constituição a hierarquia 
do sistema normativo é nela que o legislador encontrará a forma de 
elaboração legislativa e o seu conteúdo. Além disso, nas constituições 
rígidas se verifi ca a superioridade da norma magna em relação àque-
las produzidas pelo Poder Legislativo, no exercício da função legiferan-
te ordinária. Dessa forma, nelas os fundamentos do controle é o de que 
nenhum ato normativo, que lógica e necessariamente dela decorre, 
pode modifi cá-la ou suprimi-la.

 Assim, ao se analisar a compatibilidades das leis e atos normativos com 
a Constituição Federal está a se exercitar um processo de alinhamento entre o 
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ordenamento jurídico infraconstitucional com o ordenamento jurídico constitucio-
nal, de verifi car a adequação entre a vontade do poder constituinte derivado com 
a vontade do poder constituinte originário.
 Na verifi cação dessa adequação entre a manifestação da vontade legife-
rante e a vontade constituinte originária, o parâmetro a ser utilizado nesta análise 
é que determinará o entendimento e a conclusão daqueles que dirão sobre a 
constitucionalidade das leis e atos normativos.
 Esse paradigma deve ser seguro o sufi ciente para conceder à Constitui-
ção a proteção decorrente de sua supremacia, capaz de garantir o cumprimento 
das intenções oriundas da vontade constituinte originária e apropriado a atender 
aos anseios constitucionais postos socialmente.
 O parâmetro de controle a ser utilizado pelo julgador será preponderante 
e essencial nas decisões acerca da constitucionalidade das leis e atos normati-
vos, sejam de quaisquer esferas político-administrativas for.
 Esse bloco de constitucionalidade se servirá de regras bem como de prin-
cípios expressos. A extensão desse paradigma será o substrato do qual servirá o 
judiciário no controle de adequação entre as leis e atos normativos com a Carta 
Constitucional.
 No que se refere a extensão desse parâmetro de controle, pode-se contar 
com “todos os princípios e regras inseridos no texto constitucional, mesmo que 
implícitos, porém inequivocamente decorrentes das normas existentes na Cons-
tituição” (Dantas, 2009, p. 164).
 Vemos, dessa forma, que os princípios constitucionais, ainda que implíci-
tos, são sufi cientes e capazes de amparar o julgador na análise da constitucio-
nalidade das leis e atos normativos.
 Por essa tratativa geral e específi ca, sobretudo, como já demonstrado, 
quanto sua relação com as normas de direito constitucional, o princípio do não 
retrocesso está inserido naquele bloco de normas e princípios que devem orien-
tar o julgador na análise da constitucionalidade das leis e atos normativos.
 Nessa direção, o princípio do não retrocesso em matéria ambiental deve 
ser valentemente posto no interior das decisões dos julgadores para coibir co-
mandos contrários ao nível de proteção legal e constitucional alcançado atual-
mente na proteção do meio ambiente, por todas as razões já articuladamente 
apresentadas.
 Magistrados não devem sentir-se acanhados na utilização desse princí-
pio, até porque tal postulado servirá de fundamento para decisões mais esclare-
cidas e alinhadas com comando constitucional de proteção ambiental, vontade 
do constituinte originário.
 Interpretar as leis e atos normativos a luz do princípio do não retroces-
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so ambiental é exercício que se faz necessário, caso se pretenda alcançar um 
verdadeiro patamar de progresso das medidas de preservação e proteção am-
biental, iluminado, deste modo, os caminhos da conformidade de tais normas à 
Constituição Federal.
 Tudo isso está em harmonia com as funções e fi nalidades a serem de-
sempenhados pelos direitos fundamentais e pelo processo legislativo, uma vez 
que tanto os este quanto aqueles exercem uma função protetiva contra o Es-
tado, limitando e controlando seu poder e o de suas autoridades constituídas, 
coibindo assim abusos que venham de encontro aos valores e direitos mínimos 
necessários a manutenção da legalidade, da constitucionalidade das normas e 
da consecução de uma existência digna, devendo o Estado Juiz servir-se dessa 
função, quando deparar com manifestas violações aos postulados constitucio-
nais essenciais, para combater e rechaçar tais medidas, sejam elas emanadas 
do Executivo ou do Legislativo, aplicando-se o princípio do não retrocesso tanto 
em matéria de controle de legalidade quanto (principalmente) de controle de 
constitucionalidade.

CONCLUSÃO

 Discutir sobre as mudanças atuais ou possíveis na legislação ambiental é 
temática que demanda a atenção de todos os atores do cenário político, jurídico 
e social. A luz das conquistas já alcançadas em matéria de preservação e prote-
ção do meio ambiente, sobretudo em termos de produção normativa, o enfrentar 
as condutas retrogradas tencionadas a diminuir ou até mesmo eliminar o nível de 
proteção legislativa concedida ao meio ambiente é medida que se impõe. Ante 
ao apresentado, verifi ca-se que aqueles que se encontram na posição de decidir 
acerca da legalidade e até mesmo da constitucionalidade das medidas legisla-
tivas que minimizam o atual nível de proteção ambiental  devem assumir uma 
postura arrojada e audaz, servindo-se do princípio do não retrocesso ambiental 
como medida/fundamento de fomentação de decisões capazes de rechaçar as 
intenções e as condutas regressivas. Verifi cou-se que, pela força da normativa 
do princípio em comento, os agentes jurisdicionais encontram substrato sufi cien-
te para declarar a inconstitucionalidade das normas que tendem ou tencionam 
a retroceder o nível de proteção ao meio ambiente atualmente sedimentado na 
legislação pátria, o que, por conseguinte, concederá auto nível de legitimidade 
à postura esperada de tais agentes, uma vez que, assim agindo, simplesmente 
estarão cumprindo com a vontade constituinte suprema. 
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