O DIREITO A D Q U I R I D O
E O DIREITO A D M I N I S T R A T I V O

C E L S O A N T Ô N I O B A N D E I R A D E M E L L O 1'1

1.Todo o problema da aplicação da leino tempo gira em torno da
necessidade de harmonizar duas idéias que.parecem antagonizar-se. De
um lado, ocorre a impostergável exigência de estabilidade nas relações
jurídicas. Este reclamo, advindo do valor“segurança",que é conatural ao
Direito, postula a imutabilidade das situações constituídas.Daí sua prote
ção contra alterações que poderiam advirde leissupervenientes, se a es
tasfosse reconhecido o condão de interferircom os vínculosregularmente
constituídos no passado.
De outrolado,militaa convicção de que as regras novas porforça se
hão de presumir mais satisfatóriaspara regera vidasociale por isso mes
mo não podem ser detidas pelos eventos regulados no passado. Ocorre,
ademais, que a alteraçãolegislativaé condiçãodo progresso social,donde
a conveniência de reconhecer-lheoperatividade ampla desde sua entrada
em vigor.
2.Na verdade, a antinomiaentreas duas ordensde valoresprezáveis
é muito mais aparente que real.As normas positivase as soluções doutri
nárias, a finalacolhidas nas ordenações jurídicas, consistem justamente
em demonstração de que é perfeitamentepossíveldirigir-sea uma solução
equilibrada, capaz de confortar as duas ordens de interesses, sem com
prometimento dos valores nucleares que os animam.
3. Antes de rememorar a gênese do direito adquirido, é útil, para
dissipar dificuldades geradas simplesmente por problemas taxinômicos,
bordar considerações sobre o possível campo de conflitos no direito
intertemporal.
O tempo, esquematicamente, pode serconsiderado em sua óbviadi
visãocompreensiva do passado, presente e futuro.Donde, quaisquer rela
ções ou situaçõesjurídicasforçosamente se alocam ou se alocarãoem um
dentre estes trêssegmentos.(
•
)
(•)Titular da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Sâo Paulo.
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4. Há certos acontecimentos que sucederam no pretérito e nele se
encerraram, Istoé:algumas relaçõesjurídicasnascem, medram e fenecem
dentro do império de uma única lei,sob cuja égide se extinguem integral
mente seus efeitos.O advento de leiposteriorobviamente não pode afetálas, salvo retroagindo, istoé,volvendo para o passado. E a retroação, se
gundo expôs Paul Roubier,"...ó a aplicação da leia uma data anteriora
sua promulgação, ou, como se disse, uma ficçãoda preexistência da lei'">■
Vale dizer, a retroatividade ocorre quando a leinova. ainda conforme ex
pressões do mesmo jurista “remonta em seus efeitosaquém do dia de sua
promulgação, invade o domínio naturalda leiantiga'™.
5.A retroação,evidentemente, não ésituaçãonormal, mas, pelocon
trárioinvulgar,anômala, alheiaà índolecorrente das regrasjurídicas.Com
efeito,as leis existem para disciplinaro que está perante elas e não para
regredir no tempo e desacomodar os acontecimentos socialmente venci
dos e soterrados na poeira do tempo. Para obstara retroaçãodas leis não
há que invocara teoriado direitoadquirido,cuja finalidade e ambição são
outros, como ao diante se verá.
O obstáculo à perturbação destas situações decorre pura e simples
mente do principio da irretroatividade das leisporque, para alcançá-las, a
lei nova teria que retroceder, desvelar a cortina do tempo transado, em
suma, retroagir.
Portanto,a superveníêndade regrasdistintasdas anterioresem nada
interferecom os factapraeterita,ou seja,com as relações superadas.
6.Cumpre esclarecer,todavia, que uma situaçãojurídicapode consi
derar-se pretérita em mais de um sentido.Vale dizer: pode-se, restritiva
mente, reservartalqualificação a fatos passados em que tantoa situação
jurídicaquanto o gozo delajá estejam, ambos, cumpridos e,portanto, en
cerrados no pretérito.
Seria o caso, exempligratia, do transcurso do período de tempo de
trabalho necessário para que um funcionário goze férias e a efetivação
deste gozo.Se ambos sucedem no tempo pregresso, tem-se um fato,uma
situação, absolutamente consumados. Normas sucessivas, à obviedade,
não interfeririamcom eles, inobstanteviessem a regulardiferentemenle a
matéria,exigindo, verbigratia,lapso temporalde trabalhomaior para obter
as fériase período de gozo menor. Idem quanto à aquisição de vencimen
tos,gratificações, adicionais etc., uma vez efetivada a percepção deles.
A regrasuperveniente,que alterasseascondiçõespara se fazerjusa
eles ou o quantum do pagamento correspectivo, seria inoperante em rela
ção a estes acontecimentos jáclausurados na história.
7.Pode-se— e deve-se— outrossim, considerarpretéritauma situa
ção — já agora em termos mais amplos e tecnicamente mais exatos —
quando os requisitosde direitopara seu gozo já se perfizeramno passado,
embora o desfrute, propriamente dito,ainda não hajase efetuado.2
1
(1) T e s Conflits des lois dans de temps', 1929,1* ed... vol. I.pâg. 8.
(2) Opi07.,vol. cit.. pâg. 7.
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Vale dizer:cogita-se aqui da completa integralização de uma situa
ção jurídica reportada a seu próprio tempo (não ao futuro), cuja fruição,
todavia, ainda estáporse realizar,quando sobrevém novo regramento.
Seriao caso de perfazer-se o tempo necessário para o servidor pú
blico passar à aposentadoria, gozar férias,sem que, entretanto, haja pro
cedido ao desfrute destes direitos. Idem, com relação ao pagamento de
vencimentos, gratificações, adicionais que, por qualquer razão (que não
vem ao ponto), ainda não tenha recebido.
Percebe-se, ainda, nesta segunda sériede exemplos, que a situação
jurídica completou-se totalmente em tempo pregresso, faltando apenas a
efetivaimplementação da fruiçãode algoa que jáse haviafeitojuse que,
desde então,podia-sefazervaler.Com efeito:os fatoresconstitutivosdes
tas situaçõesjurídicas não são a efetivaaposentação, o gozo das férias,
nem a recepçãodas importânciasa haver.Pelocontrário,todoselessó seri
am juridicamenteexigíveisporquejáestavaintegrado,aperfeiçoadoe dispo
nívelo correspondentedireito.Logo,leinova não poderia,sem desconstituir
a situaçãojurídicapassada, interferircom as relaçõesanteriores.
A noção de irretroatividadedas teis,considerada em seus justoster
mos, consentâneoscom a própriaíndoledo Direito,seriaplenamente sufi
ciente para a proteção destas situações. Entretanto, para defender-lhes a
estabilidade e imunizá-lascontraa possível pretensão de invocar-se a lei
nova, fala-se, às vezes, em “ato ou fatojurídicoperfeito"ou mesmo em
“direitoadquirido".
Não há inconveniente em tais invocações, entretanto, repita-se, a
noção de direitoadquiridoseria desnecessária para a proteção de taissi
tuações,conquanto não se negue que sejaprestantepara defendê-las.Em
outras palavras; mesmo que inexistisse proteção constitucional ao direito
adquirido, as situações descritas persistiriam resguardadas contra o im
pacto das leisnovas, sejaporforçade uma noçãocompreensiva de irretro
atividade,sejapor necessidade de respeitar-se o "atojurídicoperfeito",ou
o "fatojurídicoperfeito".
8.Ao lado dos acontecimentos que se cumpriram no passado e nele
se venceram, quais os referidos, outros há em que, ao sobrevir leinova,
encontram-se em curso.Transitandono presente.São os negotiapendentia.
É dizer:nasceram no passado (em relação à leisuperveniente) mas atra
vessam o presentee projetam-se no futuro.Iniciaram-se ao tempo do pre
ceitoantigo,mas não estãojuridicamenteencerrados e porissoingressam
no tempo de impérioda leinova, de talsorteque esta, sem retroaglre sem
negar aquilo que já haja transcorrido, irá alcançá-los sob o foco de suas
disposições, salvo se houver sobrevivência da leiantiga para a regência
destas relações.
9.Em nome da segurança e estabilidadejurídicas,valoresaitamente
prezáveisno Direito,e a fim de evitara áleaque colocariaem permanente
sobressalto as partes de um vinculo jurídico, concebe-se que em certos
casos a forçada leiantigaprojete-seno futuroinvolucrando relaçõescons
tituídas— nas não encerradas— sob sua égide.
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É a teoria do direito adquirido que se presta exceientemente para
agasalhar o propósito de colocar a salvo da incidência da nova leicertas
relações, que assim percorrem o tempo encasuladas no abrigo protetor
das regras velhas. Estas sobrevivem para além de seu próprio tempo, com
o fitoespecífico de acobertar direitosque seriam muito frágeis e inconsis
tentes se não existiraeste expediente jurídico.
10. A teoria do direito adquirido e seu reconhecimento pela legisla
ção dos povos cultos veio a se constituir na fórmula mais perfeita para a
salvaguarda da tranqüilidade jurídicae para os interesses dos indivíduos.
Atravésdelaconstruiu-seum mecanismo de defesacontramudanças brus
cas, oriundas de alterações legais que teriam o condão de subverter as
composições de interesses lisamente constituídos, porque previstos ou
autorizados no sistema normativo vigente ao tempo de sua instauração.
Sem o amparo do direitoadquirido irromperia a álea nas relações sociais,
a imprevisibilidade, o sobressalto, noções antitéticas àquelas que são os
objetivoscentraisdo próprio Direito:a previsibilidade e segurança.
À sua míngua, a própria certeza das situações jurídicas e portanto
dos interesses individuais, ficaria gravemente comprometida, por exposta
ao sabordo imprevisto.Daíque odireitoadquiridoé erigidoem valorprezável
e, entre nós, constitucionalmente defendido no capítulo dos “direitose ga
rantiasindividuais",com o que se ressaltaseu caráterde proteçãoao cida
dão, seja em suas relações com terceiros, seja em seus vínculos com o
Estado (art.5e,XXXVI).
11.Desde tempos recuados os doulrinadores e as próprias normas
jurídicas revelaram a preocupação de não perturbarvínculos constituídos
no passado.
Os primeirosesforços significativosem tema de direitointertemporal
vão ser encontrados no direito romano. É celebre o texto de Cícero, nas
“Verrinas", com o qual, em sua segunda oração contra Verres, o pretor,
censura acrimoniosamente o retorno das leisao passado. Citando as leis
Voconia,Atínia e Furia,argumentaque o editode Verresagrediaa tradição
do juscivllepor intentarque suas regrasalcançassem e afaslassem dispo
sição testamentária manifestada antes do edito.
Limongi França, doutor da máxima suposição na matéria, expondo a
questão, advoga a tese de que os pontos de vista de Cícero não eram
criaçãooriginaldeste famigerado tribuno,mas apenas refletiamo "Irutoda
ciênciaacumulada de muitas gerações dejuristas".Entende que as raízes
desta tese remontam há trésséculos, pois atribuisua origem aos escritos
dos “Veteres"(Publius Muclus Scaevola, Junius Brutus e M. Manilius) —
"quifundaveruntjus civile",no dizerde Pomponlo'3'.
12.No direitoclássico iriasurgira noção de “causae finitae",isto é,
as questões encerradasporjulgamento,poracordodo vontades e porpres
crição,conforme fragmentosde Pauloe de Ulpiano.De acordocom Roubier,
(3)'Direito Intertemporal e m matéria civil", Ed. Rev. dos Tribunais, 1967, pâg. 38.
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as leisnovas poderiam alcançaras causaependentessendo-lhes intangí
veis tão-só as causae finitaé41.Limongi França, pelo contrário, considera
que os textos citados não impõem conclusão oclusiva do entendimento
de que as causae pendentes também estariama salvo.
Lembrando a pobreza do período clássico na matéria, aduz que os
textos em pauta devem ser entendidos em coordenação com o período
anteriore com as leisprecedentes.Traz à colação as leisAtíniae Pompéia,
recolhidas em guisa de exemplo, e que, segundo a inteligência que lhes
deram Aulus Gelliuse Plínio,o moço, só dispunham para o futuro'51.
13. Os subsequentes marcos de grande relevo para o direito intertemporal foram a 1*e a 2aRegraTeodosianas, ambas reveladoras da ten
dência ampliativa na proteção às situaçõesnascidas no passado.
De acordocom a 1aRegra, as normas apenas dispõem parao futuro:
“omnia constituía non praeteritis caluniam faciunt, sed futuris regulam
ponunt".Sempre conforme Limongi França, autorilustrede quem recolhe
mos todas estas eruditas lições, a 2a Regra, mais conhecida, dispõe: “£
norma assentada a de que as leise constituições dão torma aos negócios
futuros e de que não atingem os tatospassados, a não ser que tenham
feitoreferênciaexpressa, querao passado, quer aos negócios pendentes"
(traduçãodo autor)'61.
Gabba, em sua refulgenteTeoria delia Retroalivitádelle Leggi”,es
clarece que esta regra estabeleceu a defesa dos “(atiiconsomati, o total
mente ‘praeterita’e ifattinon compiuti, ‘negotia pendentia', cioà fatti
comminciattisottouna leggeanteriore, o inaltritermini, leulterioríconseguenze difattipostiinessere sotto1'imperodiuna legge anteriore"m.
14. No direilojustinianeu registram-se várias passagens em que há
reprovação à retroatividade e defesa dos efeitosoriundos de fatos e atos
produzidos no passado.
Só na Idade Média, entretanto, surgiriaa idéiado jusquaesitum, isto
é, do direito adquirido, cuja noção, todavia, em nenhum texto se encontra
esclarecidacom precisão.A indicaçãode seuconteúdovem a serelucidada
apenas nos tempos modernos.
Cumpre reiterarque o problema do direitoadquiridode modo algum
se confunde com a questão dos fatos realizadose exauridos no passado.
Justamente, a utilidadedessa teoria,o ponto que lheservede apanágio, é
o de se propora resolverquestõesderivadasdos factapendentia.Em suma:
seu préstimo revela-se, sobremodo, na solução que apresenta para sal
vaguarda dos efeitosde situaçõestransactas. Istoé, propõe-se a determi-4
5
6
7
(4) "Les Conflits des lois...",cil.,vol.Cil.,pâg. 67.
(5)“Direito Intertemporal",cil.,pâgs. 47 e 51.
(6) Op.dt,pâg. 56.
(7)Teoria della Retroativitâ delle Leggr, 3‘ed..vol. 1,1981, pâg. 47.
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nar a lei aplicável às situações em curso. Os fatos consumados, facta
praoterita,já se encontram plenamente acobertados pela teoriada irretro
atividade das leis.
Deveras, não há confundir os factapraeterita, ocorridos e vencidos
ante diem legis, com os facta futura, sucedidos ex die legis, nem com os
factapendentia, surgidos ante diem legis, mas cujos efeitosse perlongam
e se processam durante o império da lei superveniente. É precisamente
com relaçãoa estes últimosque se põem as questões delicadasde direito
intemporal.
Daf que o grande mérito da teoriado direitoadquirido não reside na
proposta de salvaguardar o que jáse venceu, mas justamente em oferecer
solução para os problemas suscitados pelos facta pendentia, ao indicar
quando a leinova tem que respeitaro que ainda não está clausurado pela
cortinado tempo transado.
15.Em síntese:As leisnovas, em princípio,são expedidas para ime
diata aplicação. É consequência disto, então, que, de um lado, passem a
reger todas as relações jurídicas surgidas após sua vigência e, de outro
lado, que apanham também as relações em curso, vale dizer, ainda não
exauridas. Com efeito, nesta segunda hipótese não se pode dizerque se
jam retroativas,pois respeitam os efeitosque precederam a seu advento,
alcançando tão-sóaqueles efeitosque se estão propagando ainda e que,
porissomesmo, sedesenrolamjáà épocada vigênciada leinova.Retroagir
é agirem relaçãoao passado. Se uma leiapanha relaçõesque existem no
presente,não está se reclinandosobreo pretérito;pelocontrário,está inci
dindo sobre aquiloque se processa na atualidade.
Segue-se que as relações que nasceram e que taticamenteou ape
nas juridicamente se completaram no passado obviamente não têm por
que serem afetadas por leisuperveniente.Para que fossem atingidasseria
necessário que a leiretroagisse.A simples noção da irretroatividadeda lei
6 suficiente para protegô-las.
16.Diversamente, as relações nascidas no passado, mas que estão
intercorrendo no presente e se projetando para o futuro, em principio, po
deriam e podem seralcançadas pela leinova, sem que, por força disto,se
possa dizer ocorrenteo fenômeno da retroação.
Sucede, entretanto, que, como foidito,mesmo sem haver retroação,
esta imediata aplicação da lei— que interferiria com as relações já em
curso — pode aparecer como fonte de perturbação, de insegurança, de
instabilidade,gravosa aos objetivosconsagrados na leivelha, istoó, na lei
do tempo transadoque serviude calçojurídicopara os direitossuscetíveis
de serem afetados pela nova lei.
17.É precisamente paraatendera taissituaçõesque surgiua noção de
direitoadquirido.Sua função, portanto,não é a de impedira retroatividadeda
lei.Sua função é diversa,qual seja:é a de assegurar a sobrevivência da lei
antiga para reger estas situações. O que a teoria do direitoadquirido veio
cumprir— como instrumentode proteçãocontraa incidênciada leinova— foi
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precisamente a garantiade incolumidade,peranteos ulterioresregramentos,
a direitosque, nascidos em dada época e cujafruiçãose protrairá,ingressa
rãoeventalmente no tempo de novas leis.O que se quer é que permaneçam
indenes,valedizer,acobertados pelasdisposiçõesda leivelha.
Em suma: o direitoadquirido é uma blindagem. É o encasuiamento
de um direitoque segue e seguirásempre involucradopelaleido tempo de
sua constituição, de talsorteque estará, a qualquer época, protegido por
aquela mesma leie por isso infenso a novas disposições legais que pode
riam afetá-lo.
18. Esta é a função do direito adquirido e não alguma outra. E isto
aparece com clareza ao se considerar, precisamente,que a leinova não é
retroativa quando se aplica às situações em curso. Se o fora, poder-se-ia
pensar que o direitoadquirido é instrumentode defesa contra a retroativi
dade. Não é.Contra a retroatividadebastaa noçãosingelade que a leivige
para seu tempo e não para o tempo pretérito.A noção de direitoadquiri
do não é uma superfetação, mas, o meio jurídicoconcebido para alber
gar no manto da lei velha certas situações que, nascidas no passado,
querem-se por ela sempre reguladas, inobstante atravessando o tempo
das leissupervenientes. De resto, é por isto mesmo que sua ocorrência
não pode ser interpretadacom visão acanhada e desatenta a seus ver
dadeiros propósitos.
Em rigor,como muitobem o disse PaulRoubier,o direitoadquiridoé
um problema de sobrevivênciada leiantiga,em relaçãoa certassituações
que nela se hospedavam.
19.Daf se concluique cabe invocardireitoadquirido(uma vezpresen
tesseus caracteres,que serãoa brevetrechoreferidos)exatae precisamen
teparaa defesade situaçõesque seriamnormalmentealcançadaspelonovo
regramento, caso não houvesse direitoadquirido. É importante frisarque o
apelo a esta noção tem lugarexata e precisamente naquelas situaçõesque
seriam lisae normalmente atingidas pela ieinova — como sucede, a cotio,
nas mudanças de regimes concernentes a servidorespúblicos— não forao
óbicedodireitoadquirido.E a invocaçãoem telatem porobjetoespecifico—
pois istoé inerênciado direitoadquirido— assegurar que o direitoquestio
nado continuea ser regidona conformidade da leivencida.
20.É óbvioque não sãoabrigadospeloquadroda leivelhaquaisquer
direitosnascidos no passado e aindatranseuntesquando do adventoda lei
nova. Este abrigo imunizador só alcança certas situações específicas, ou
seja, certos direitos que apresentam, em sua constituição, algo que os
peculiariza, autorizando concluir que se trata do chamado “direitoadquiri
do".Cumpre saber,então,quando se considera adquiridoum direito.É dis
to que nos ocuparemos a seguir.
21.Segundo Gabba, é adquiridotodo direitoque:
“a) é consequência de fatoidôneo a produzi-lo, em virtude da leido
tempo em que foicumprido, ainda que a ocasião de fazê-lo valernão se
apresente antes da atuação de uma leinova referenteao mesmo;
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b) ao termoda leisobcujoimpérioocorreuo fatodo qualseoriginou,
entrouimediatamentea fazerpartedopatrimôniode quem o adquiriu""1'.
Donde, o atocapaz de investiro indivíduo em dada situaçãojurídica,
confere-lhe ipsofacto,o gozo de todos os efeitosprocedentes daquela si
tuação pessoal, inobstante devam ser diferidos no tempo. Uma vez que
integram o conteúdo da relaçãoformada, incorporam-se ao patrimônio do
sujeito.Porisso Gabbaaverbou:"...adquiridoum direitoqualquer,todasas

faculdadesque nascemdelesão, também elas,direitosadquiridos,porque
e enquantosepossam absorverno conceitogeraldaquele direito"w.
22.
Valedizer:direitoadquirido, por definição,não é apenas o direito
em sua expressão momentânea, fugaz, mas abrange todos os desdobra
mentos que nele se contêm. Sendo evidente que nas relaçõesjurídicasos
direitosse conectam, ora como coexistentes ora como conseqüentes uns
dos outros, de maneira a formar uma totalidade,cuja identidade se perfaz
em sua globalidade,é de misterconcluir,ainda com Gabba, que, em linha
de princípio:Vis consequênciasde um direitoadquiridodevem serhavidas

também como direitosadquiridosjuntocom elee em virtudedele,quando
se possa considerá-las como desenvolvimento do conceito do direitoem
causa ou com sua transformação",,°l.
23.
Mas, em rigor,a questão medular é a de reconhecer quando um
direitodeverá serconsiderado “integradono patrimônio"de alguém e, por
isso,intangível.O problema, num primeirosúbitode vista,pode parecerde
difícildesate. Entretanto, pelo menos no âmbito do direitoadministrativo,
sua resolução, nos casos concretos, geralmente á muito simples.
Com efetio,dado que os direitosnascem da Constituição, de uma lei
(ou de atona formadelapraticado) tudo se resume em verificar,a partirda
dicçãoda norma — de seu espírito— se o conteúdodo dispositivogerador
do direitocumpreou não a funçãológicadeconsolidaruma situaçãoque é,
de per si,como soem ser as relações de direito público, basicamente
mutável.
24.
Tomem-se alguns exemplos para aclarar.Paradigmático é o caso
da estabilidade.Se a Constituiçãoconfere estabilidade a quem preencher
dados requisitos,é da mais acacianaobviedade que o sentidológicodesta
norma é — e só pode ser— o de estratificartalsituação, posto que estabi
lizarsignificaprecisamente “garantircontinuidade". Se não fora para elidir
o atributodeprecariedade,cristalizandoum estado,atéentãomutável,seria
um sem-sentido atribuirestabilidade.
Do mesmo modo, evidencia-seestaconsolidaçãoquando a leidecla
ra incorporadosaos vencimentos de alguém dadas vantagens, benefícios
etc.Com efeito, não fariasentido algum proceder a esta incorporação se
não fora para colocá-los a salvo de mutações futuras. Pois é óbvio que8
9
1
0
(8)Op dt.,vo),cit.,pág.191.
(9)op.« vol.dls.,pág.276.
(10)Op e vol.cits.,pág.279.
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enquanto persistisse a mesma situação (normativa e fática) em vista da
qual o servidoros vinhafruindo,continuaria a frui-lossem necessidade de
leialguma que os incorporasse. É claríssimo, pois, que a função lógica
da leique declara ou reconhece algo como incorporado só pode sera de
prevenird a d a situaçãocontra os eventos cambiantes do futuro.Em suma:
seu alcance é consolidar uma situação, incorporando-a ao patrimônio de
alguém, a fim de que fiquea salvode mutações ulteriores.
É evidente, pois,que uma vez preenchidosos requisitospara supos
tos para sua aquisição, como exempligratiao da estabilidade, o servidor
ganha um status consolidado, defendido contra quaisquer alterações
normativas posteriores.
Só uma nova Constituiçãopoderia infirmar-lhetalgarantia,substan
ciada no direitoadquirido. E poderia fazê-lo unicamente porque uma nova
Constituição representa ruptura cabal com a ordem jurídica precedente,
constituindo-se,pordefinição,na derrocadadelacom a instauraçãodeoutra
ordem, emergente, e sem vínculoscom a anterior.
Nenhuma outra regra de direito,fosse qual fosse, poderia aspirarà
derrubada de direitosadquiridosporque,em sua origem,tainorma estaria
sempre atreladaà própriaConstituição,ou seja,ao própriodocumento fun
damental que, no caso brasileiro, declara salvaguardados os direitosad
quiridos.
Outrossim, se a Constituiçãodeclara irredutíveisos vencimentos, é
de solarevidência que os pretende defendidos contraprovidênciasque os
reduzam. Em regime onde vigoreo princípioda legalidade,seriaevidente
mente despiciendo talatributoque a Constituiçãolhesconferese não fora
para interditar que normas ulteriores, provenientes de Casa ou Casas
Legislativas, afetassem a integralidade dos vencimentos a que cada qual
façajus.Segue-se que, nenhuma regrade direito,pelassupra-expendidas,
teriao poder de reduzi-los,salvo, evidentemente, uma nova Constituição,
conforme acima elucidado.
25.
As fórmulas pelas quais se expressam estas consolidações de
direito são variadas. A leiora se vale da expressão 'incorporados",ora
declara “assegurados"taisou quaisdireitos,ora os proclama “garantidos",
ora os reconhece "adquiridos"e assim por diante.
De todasorte,o que cumpreverificaré se a dicçãoda regrade direito
ou a que resulta de um conjunto delas implica definircomo intangível um
dado estado ou situação, isto é, como resguardado, sem embargo de se
tratarde vínculojurídicocujos efeitosdeverão se desdobrar no tempo. É,
pois,a garantiade estabilizaçãoparao futuro,de cristalizaçãodoqueexiste
em um dado tempo o que se contém nas regrasque indicam assegurados
os direitospreexistentes,salvaguardadosos direitosjáadquiridos,protegi
das as situações anteriores.
Se houverespaço para medrarem dúvidasconsistentesquantoa isto,
é recurso exegético recomendável indagar-se se a aplicação imediata do
regramento supervenientecausaráconturbação de monta, abalotraumático
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nas relaçõesjáconstituídas. Em sendo afirmativa a conclusão, tratar-se-á
de saber se na ordenação anterior existem elementos plausíveis indiciários do propósito de mantê-los, ainda que parcialmente, a bom recato,
portanto defendidos, mais ou menos amplamente, contra superveniências normativas.
Justifica-se esta zelosa perquirição de um possível direito adquirido
nos casos duvidosos porquanto esta garantia, como dito,inspira-se preci
samente no intentode evitartrânsitodemasiado oneroso paraa segurança
jurídicae tranquilidade dos que, fiados no regramento precedente, consti
tuíram vínculos de direito que se perlongariam no tempo. A cautela é so
bremodo recomendável perante relações que se encartam no desdobrar
de um longo lapso temporal.Com efeito,a comoção delasfrustrariaexpec
tativasque, se nutridaspordilatadoprazo ao abrigodas leisvigentes, tor
nariam particularmente traumáticos os agravamentos acaso trazidos por
regras novas.
26.
De par com as noções até agora expostas cumpre anotar que
também se reconhece a existência de direitoadquiridoperante certos lia
mes jurídicosque, porsua própriaíndole,são armados pelas partessobre
a inafastável pressuposição de que continuariam regidos na conformidade
das cláusulas ensejadas pela leido tempo em que são formados. Referimo-nos aos contratosem gerale,assim também, aos chamados contra
tos administrativos.
Aqui, não se tratade reconhecerque determinadas leisprofessam o
intento de imunizar dadas situações ante a superveniência de regras no
vas.Antes, trata-se de reconhecer que este instituto— o do contrato, ao
menos nos de tratosucessivo — traz,inerentemente, em sua compostura
medular, a idéiade estabilizaçãoe que o Direito,ao contemplá-lo, não po
deria,incoerentemente, negar-lheo que lhe é essencial.
Com efeito:perantecontratosseria ilógicoque os vínculosformados
corressem autonomamente sua sorte, regidos pela leido tempo de sua
formação, enquanto são alteradosde imediatoos efeitosjurídicossob cujo
patrocínioas partesbuscaram a composição do negócio.A álea assim ins
tauradaviriaa constituirresultadoliteralmenteantitéticoao pretendidopela
teoria do direitoadquirido.
É de lembrar que os contratos de trato sucessivo constituem-se por
excelência em atos de previsão. Por meio deste instituto a ordem jurídica
prestigia a autonomia da vontade ao ponto de propiclar-lhe o poder de
fazerajustescujaforçaespecíficaé atrairpara o presente eventos a serem
desenrolados em um futuro às vezes distante.
Porviadele,então, as partespropõem-se a garantir,desde já,aquilo
que deverá ubiquar-se no futuro.Donde, ao se comprometerem, o que os
contratantes estão visando é a eliminação da precariedade, porque a es
sênciado pacto ó {talcomo nashipótesesinicialmenteconsideradas)esta
bilizar,de logo,eventos que deverão suceder maisalém no tempo.O fulcro
do instituto,portanto, repousa na continuidadedos termos que presidem a
avença. Se a leinova pudesse subverter o quadro jurídicodentro no qual
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as partes avençaram, fazendo aplicarde imediato as regras supervenien
tes,estaria negando sentido à própria essência deste tipode vínculo, por
instaurarresultadooposto ao que se busca com o institutodo contrato.
27. É tão veemente a força desta idéia, que Paul Roubier, embora
avesso à teoria do direitoadquirido, não pode resistirà convicção de que
as situações contratuais reclamam tratamento específico capaz de salva
guardar o respeito à posição dos contratantes.
Como se sabe,o ilustradomestre francêsera partidárioda aplicação
imediata das leis, cuja incidência deveria, em seu entender, alcançar os
fatospendentes. De acordocom ele,censurável é a retroatividade.Portan
to,hão de ser respeitadosos factapraeteríta.Já os inconciusos são colhi
dos a partir da lei superveniente peias regras que dela promanem. Sem
embargo da laboriosaconstrução teóricaque erigiuem defesa deste ponto
de vista, encontrou-se na contingênciade abriruma exceção imensa à sua
tese para sufragara intangibilidadedos contratos.
Roubierreconhece que o respeitoà leidos contratosem curso é re
gra certa e considerado verdadeiro “artigo de fé".Reconhece, ainda, que
para a teoria do direito adquirido não há a menor dificuldade em explicar
esta intangibilidade(',).O mesmo, contudo,não se passa com sua doutrina,
a qual não fornece justificaçãoevidentepara a sobrevivência das normas
que presidem o contrato.
28. Sem embargo, o autor percebe a necessidade de preservar as
relações deste teor contra mutações imediatas advindas de regulação
normativa superveniente.Justifica,então,esta intangibilidadeapoiando-se
na idéiade que os contratossão atosde previsãoem que a escolha proce
dida peloscontratantes ao comporem consensualmente seus interesses é
decidida inteiramente em função das cláusulas ou da lei vigorante. Daí
apostilar:“É evidentequea escolhaseriainútilse uma leinova,modificando
as disposições do regime em vigorno dia em que o contrato foitravado,
viesse a trazeruma subversão em suas previsões’1’*1.
Com absolutaprocedência ressaltao carátermonolíticodo regimedo
contratoque,se constituipor "um blocode cláusulasquenãosepode apre
ciarsenão à luzda legislaçãosob a qual foirealizado’11*1.
Daíafirmara plena soberania do acordo, inobjetável mesmo em face
do advento de cláusulas imperativas que disponham em sentido diverso
dos termos anteriores. E conclui que em tema de contratos, ao invés de
aplicar-se o simples princípioda irretroatividade, aplica-se princípiomais
amplo, qual, o da sobrevivênciada leiantiga1141.1
2
3
4

(11) Op.Cll.,VOl. Clt.,pág. 587.
(12) Op. e vol. clts.,pág. 598.
(13) Op. 6 vol. clts., pág. 599.
(14) Op e vol. cita.,págs. 599 e 600.
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