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RESUMO 

 

 

Num país de férteis mudanças e alterações constitucionais como o Brasil, 

o tema direitos adquiridos desperta especial interesse da doutrina e da jurisprudência. A 

presente dissertação procura apresentar os contornos e limites de tais direitos subjetivos, 

abordando o tratamento que lhes foi conferido pela Constituição Federal de 1988, através 

do estudo de sua cláusula constitucional de proteção frente às novações normativas (art. 5°, 

inc. XXXVI), com amparo no exame das principais categorias de Direito Intertemporal.  

 

No tocante à proteção constitucional dos direitos adquiridos e seu 

alcance, analisa-se detalhadamente a cláusula de garantia, com o exame de suas principais 

controvérsias à luz da doutrina e jurisprudência pátrias. Buscou-se fixar e entender a 

extensão da proteção dos direitos adquiridos na Constituição Federal de 1988, verificando-

se os impactos da opção do legislador constituinte originário em petrificar essa garantia na 

Lei Maior, bem como a possibilidade de sua oposição face às manifestações do Poder 

Constituinte. Para tanto, são recordados os conceitos e características de cada uma das 

espécies de Poder Constituinte, com a apresentação das principais orientações doutrinárias 

e jurisprudenciais sobre o assunto.  

  

 

Palavras-chave: direitos adquiridos, retroatividade, intertemporalidade, Direito 

Intertemporal, Poder Constituinte, Direito Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In a country of fertile constitutional changes and modifications such as 

Brazil, the issue of vested rights arouses special interest of the doctrine of jurisprudence. 

This essay intends to present the contours and limits of such subjective rights, addressing 

the treatment given to them by the Federal Constitution of 1988, through the study of its 

constitutional clause of protection in relation to legislative innovations, with support in the 

examination of the main categories of intertemporal law. 

 

Regarding the protection of constitutional rights and their scope, it 

examines in detail the guarantee clause, with the examination of its major controversies in 

the light of national doctrine and jurisprudence. It intends to fix and understand the 

extension of the protection of vested rights in the Constitution of 1988, analyzing the 

impacts of the choice made by the constituent legislature in petrifying this guarantee in the 

Constitution, as well as the possibility of its opposition to the manifestations of Constituent 

Power. In this matter, the concepts and characteristics of each species of Constituent Power 

are recalled, with the presentation of the major doctrinal and jurisprudential guidelines on 

the subject.  

 

 

Keywords: vested rights, retroactivity, intertemporality, intertemporal law, Constituent 

Power, Constitutional Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo do tema “Direitos Adquiridos na Constituição Federal de 1988” 

mostra-se relevante em razão das inúmeras reformas normativas das quais tem sido alvo a 

Lei Fundamental brasileira. 

 

A constante atuação do Poder Constituinte e a novação normativa que 

dela decorre têm alimentado a problemática da oponibilidade dos direitos subjetivos. Nesta 

esteira, o presente trabalho pretende analisar a proteção conferida aos direitos adquiridos 

na Constituição de 1988 e a confrontação desses direitos com as espécies de Poderes 

Constituintes – Originário, Derivado e Decorrente -; bem como trazer à baila os conceitos 

de Direito Intertemporal, analisando suas Teorias Subjetiva e Objetiva, com considerações 

embasadas no Direito Civil e na Teoria Geral do Estado. 

 

O advento da sociedade contemporânea, com o desenvolvimento dos 

meios de comunicação e de transporte e aperfeiçoamento dos estudos científicos e 

tecnológicos, trouxe uma nova dinâmica às relações sociais, que evolui com rapidez 

inimaginável. O Direito, por sua vez, como principal instrumento de disciplina das relações 

sociais, não poderia ficar inerte face às novas necessidades que surgem diariamente. 

 

O dinamismo destas mudanças no direito positivado – às quais não 

escapa a nossa Constituição Federal - torna cada vez mais importante a garantia dos 

direitos adquiridos, como um dos principais instrumentos de preservação da tão almejada 

segurança jurídica. 

 

Muito embora o estudo dos conflitos de leis no tempo remonte ao Direito 

Romano, a questão adquiriu maior importância com a positivação do Direito. E não são 

poucas as obras que tentam solucionar a questão, abordando o tema dos direitos 

adquiridos. 

 

Merecem destaque na doutrina estrangeira as obras de C. F. Gabba, com 

sua Teoria della Retroattività delle Legge e de Paul Roubier, que em sua obra Le Droit 



Transitoire nos apresenta críticas à teoria clássica de Gabba, propondo novas soluções para 

o conflito das leis no tempo. Na doutrina nacional também encontramos obras de excelente 

qualidade sobre a disciplina dos direitos adquiridos no direito pátrio, em especial a 

monografia de Reynaldo Porchat (Da Retroatividade das Leis Civis) e, mais recentemente, 

a obra de R. Limongi França (A Irretroatividade das leis e o Direito Adquirido), em que 

encontramos um estudo detalhado sobre a evolução histórica dos direitos adquiridos, no 

Brasil e no direito estrangeiro. 

 

O tema, que constitui um dos mais importantes pilares para a preservação 

da segurança jurídica, remanesce ainda controverso na doutrina e na jurisprudência e tem 

se apresentado com um dos mais complexos do Direito Constitucional.  

 

Nesta empreitada, buscaremos apresentar algumas das questões mais 

relevantes sobre os direitos adquiridos, acompanhando sua evolução até a apresentação de 

seus temas contemporâneos para, ao final, ensaiar uma conclusão sobre seu atual 

tratamento no direito brasileiro. 

 

Para a melhor compreensão dos direitos adquiridos, analisado neste 

estudo sob o prisma constitucional, apontaremos os principais fenômenos do Direito 

Intertemporal, indicando as possibilidades de solução dos conflitos de leis no tempo em 

nosso ordenamento jurídico-positivo. 

 

Com o estudo das principais obras da doutrina estrangeira e nacional 

sobre o tema, abordaremos a evolução do Direito Intertemporal e do tratamento aos 

direitos adquiridos. Para tanto, faremos uma análise das teorias subjetiva e objetiva do 

direito intertemporal, observando a posição dos principais doutrinadores adeptos de cada 

uma delas. Com base nestas teorias, apontaremos o conceito legal, constitucional e 

doutrinário dos direitos adquiridos – enquanto forma de limitação aos fenômenos da 

retroatividade e retrospectividade legal. Realizaremos, ainda, um breve estudo sobre o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada que, embora protegidos pela mesma cláusula 

constitucional, hão de ser diferenciados dos direitos adquiridos. 

 

Em nossas considerações, também será estudada a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema, ao analisar diversas questões sub judice, 



desempenha fundamental papel na conceituação dos direitos adquiridos e é responsável por 

dizer quando se considera adquirido um direito, à luz da Constituição Federal de 1988. 

 

Em seguida, nos deteremos na cláusula constitucional de proteção aos 

direitos adquiridos, analisando sua arraigada proteção histórica. Debruçaremo-nos, ainda, 

no significado da norma contida no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, 

tanto sob o plano de seus efeitos como de sua eficácia e de seus beneficiários. Colocaremos 

sob exame a controvertida questão da aquisição de direitos em face de normas de ordem 

pública e concluiremos nossa análise sobre a cláusula constitucional, abordando a 

denominada “proibição de retrocesso social”, que vem ganhando campo no direito 

estrangeiro e nacional. 

 

Finalmente, procuraremos abordar o tratamento dos direitos adquiridos 

em nosso ordenamento jurídico-constitucional e sua oponibilidade aos Poderes 

Constituintes Originário, Derivado e Decorrente. Para tanto, estudaremos os limites à 

atuação destes Poderes Constituintes, a opção do legislador originário em eleger a garantia 

dos direitos adquiridos como cláusulas pétreas e as posições doutrinárias e jurisprudenciais 

a respeito do assunto, nos posicionando sobre qual entendemos mais acertada. 

 

Com isso, pretendemos agregar à doutrina constitucional pátria mais um 

estudo sobre este importante tema do Direito Constitucional, na tentativa de trazer um 

pequeno auxílio à compreensão do tema. Mais do que isso, pretendemos destacar a 

importância da proteção constitucional dos direitos adquiridos como forma de garantia da 

segurança jurídica do cidadão em face modificações constitucionais - especialmente num 

país que luta para se consolidar como verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

 

Assim, tentaremos demonstrar a importância da proteção constitucional 

aos direitos adquiridos como verdadeira garantia individual. Proteção que, contudo, não há 

de ser interpretada de forma extremada, impedindo as necessárias adequações do sistema 

constitucional às reais demandas da sociedade, sob pena de subvertemos a intenção do 

legislador originário. 

 

Para facilitar a leitura deste trabalho, as citações em língua estrangeira 

foram versadas para o vernáculo, com tradução de nossa responsabilidade. 



IV – CONCLUSÕES 

 

 

Para o adequado entendimento da proteção dos direitos adquiridos na 

Constituição Federal de 1988, é necessária a compreensão e análise dos principais 

conceitos do Direito Intertemporal. É justamente na disciplina da vigência e aplicação da 

lei no tempo, que se encontram os elementos auxiliadores do estudioso desse importante 

tema do Direito Constitucional. 

 

As normas positivadas incidem sobre as relações jurídicas constituídas 

sob sua égide, gerando direitos subjetivos para os indivíduos submetidos ao seu alcance, 

direitos esses que podem confrontar-se com uma legislação posterior. Ao operador do 

direito caberá, então, encontrar um equilíbrio, de forma a garantir o princípio da segurança 

jurídica, implícito no ordenamento pátrio – mas não de menor importância -, e a 

necessidade de alterações legislativas para acompanhar as transformações sociais. É esse 

um dos maiores desafios no Direito Intertemporal. 

 

As inovações legislativas podem atingir as relações jurídicas constituídas 

sob a égide da lei anterior, através de dois efeitos: a retroatividade e a retrospectividade. 

 

A retroatividade consiste na projeção de efeitos para atingir situações 

constituídas no passado, seja modificando ou suprimindo seus efeitos, seja atribuindo 

efeitos ex tunc a atos que não os possuíam. Ela pode se dar em maior ou menor grau de 

intensidade, conforme atinja fatos passados já inteiramente consumados (retroatividade 

máxima), fatos pretéritos que ainda não se haviam verificado inteiramente (retroatividade 

média) ou atribua efeitos a fatos passados a partir de sua entrada em vigor (retroatividade 

mínima). 

 

Os efeitos retroativos não são efeitos normais dos atos normativos, 

porque a regra em nosso ordenamento jurídico é de que os atos legislativos são 

irretroativos, salvo expressa disposição em contrário. Os efeitos imediatos, porém, 

constituem efeitos normais das leis, para que produzam conseqüências sobre os fatos 

presentes e futuros (efeitos prospectivos). Mas, ao produzir efeitos imediatos, a lei, muitas 



vezes, colhe os fatos pendentes, ou seja, aqueles produzidos no passado, mas que 

continuam projetando efeitos quando da entrada em vigor da novel legislação. Nesse caso, 

não estamos, tecnicamente, falando de uma retroatividade, já que a legislação revogadora 

não está projetando seus efeitos para o passado, mas para o presente. Estamos aqui diante 

do que o direito europeu denominou de retrospectividade. 

 

A grande dificuldade do tratamento da retrospectividade reside no fato de 

ela se tratar de efeito normal da lei, isto é, ao produzir efeitos imediatos, a lei passa a 

incidir no momento de sua entrada em vigor, projetando-se também sobre os efeitos 

pendentes de fatos passados.  

 

A grande maioria dos ordenamentos jurídicos se preocupa em proteger os 

indivíduos contra a retroatividade das normas, possuindo em seu ordenamento, 

constitucional ou legal, uma norma protetiva em face desses efeitos. Essa norma proibitiva 

é hábil para resguardar os indivíduos contra os efeitos anormais produzidos pela 

retroatividade, mas nem sempre é tão satisfatória a respeito dos efeitos normais da 

retrospectividade.  

 

De forma resumida e simplista, a disciplina dos efeitos pendentes dos 

fatos passados constitui a maior divergência entre as doutrinas subjetivistas e objetivistas 

do Direito Intertemporal. A nossa Constituição Federal de 1988, bem como a legislação 

infraconstitucional e a jurisprudência pátrias, acabaram por adotar, entretanto, a teoria 

clássica (ou subjetiva). 

 

A proteção constitucional dos direitos adquiridos não tem sido 

comumente encontrada nas legislações estrangeiras, mas se encontra intensamente 

arraigada no direito constitucional pátrio. Todas as Constituições brasileiras, com exceção 

apenas da Constituição de 1937, que instituiu o Estado Novo, contiveram norma 

disciplinadora dos efeitos temporais da legislação, protegendo os indivíduos contra a 

violação dos direitos adquiridos. 

 

A Constituição Federal de 1988 protege os indivíduos contra a violação 

dos direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. O conceito de direito 

adquirido, por ser mais amplo, compreende as outras duas categorias limitantes. Não se 



trata, entretanto, de repetição inútil do legislador constituinte, e sim de técnica legislativa 

facilitadora da aplicação dos institutos jurídicos, de forma a outorgar proteção mais eficaz 

ao cidadão contra os desmandos do Estado. 

 

A norma prevista no artigo 5°, inciso XXXVI da atual Constituição 

brasileira, contém conceitos indeterminados, o que é de grande valia para garantir a 

perenidade do texto da Lei Maior. Mas, apesar dessa indeterminação, a norma 

constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo incompatível com 

uma normatização infraconstitucional. Isso não implica, entretanto, na 

inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 6°, da Lei de Introdução ao Código 

Civil, visto que esta legislação limitou-se a explicitar os conceitos constitucionais, sem 

qualquer restrição ao âmbito de proteção dos institutos garantidos na Lei Maior. 

 

O controvertido conceito de direitos adquiridos apresenta-se sempre 

relacionado à característica da patrimonialidade. Característica esta que ultrapassa o 

conceito de conteúdo meramente econômico, devendo ser entendida da forma mais ampla 

possível, para não limitar a proteção constitucional. 

 

Em razão da indeterminação do conceito de direito adquirido na 

legislação constitucional, o Supremo Tribunal Federal exerce grande influência na 

delimitação de seus contornos. A análise de seus julgados sobre o tema nos mostra a 

adoção da concepção subjetiva dos direitos adquiridos, com a característica da 

patrimonialidade sempre presente no exame dos casos submetidos ao seu julgamento. Por 

vezes notamos a adoção de critérios objetivos na caracterização dos direitos adquiridos. 

 

Verifica-se que a norma constitucional não faz distinção de sua 

aplicabilidade apenas às normas de ordem privada, sendo passível a configuração de 

direitos adquiridos ainda que se esteja diante de uma norma de ordem pública. Em relação 

a esta espécie de normas, o núcleo básico e irredutível dos direitos subjetivos se encontra 

mais reduzido, enquanto os elementos periféricos, que gravitam em torno desse núcleo, 

apresentam-se mais ampliados. Por esse motivo, diante de normas de ordem pública, 

muitas vezes se adotam critérios objetivos de caracterização dos direitos adquiridos. 

 



A norma constitucional protetiva dirige-se tanto ao juiz, como aplicador 

da lei, como ao legislador, ao elaborá-la. E o administrador, ao executar os mandamentos 

normativos, deve também afastar os efeitos retrospectivos, protegendo os direitos 

adquiridos.  

 

Encontramos um consenso doutrinário e jurisprudencial a respeito da 

inoponibilidade de direitos adquiridos em face da obra do Poder Constituinte Originário, 

diante de suas características de ilimitação e incondicionamento. Isso não significa, 

contudo, que as normas constitucionais sejam dotadas de eficácia retroativa automática. 

Também elas se submetem ao princípio implícito da irretroatividade das leis, segundo o 

qual as normas têm efeitos imediatos, salvo disposição expressa em contrário. E, querendo 

o legislador constituinte originário, pode ele assim dispor em relação a algumas, ou a todas 

as normas constitucionais.  

 

Porém, sob a égide do Estatuto Constitucional atualmente vigente, 

mesmo que expressamente fosse prevista a retroatividade da nova Constituição, os direitos 

adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada continuariam garantidos, porque sua 

proteção se afigura compatível com o objetivo constitucional, conforme se verifica das 

normas previstas nos artigos 5°, inciso XXXVI e 60, § 4°, inciso IV.  

 

Em face de sua ilimitação, o Poder Constituinte Originário, pode 

também, sem qualquer entrave, dispor expressamente que, contra seu texto não cabe 

alegação de direitos adquiridos, como fez o artigo 17 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

 

Em relação aos Poderes Constitucionais Derivado e Decorrente, não 

chegamos à mesma conclusão. Uma vez instituídos pelo Poder Constituinte Originário, 

esses Poderes submetem-se às limitações por ele imposta e devem respeito aos direitos 

adquiridos. Essa limitação está contida no artigo 60, § 4°, inciso IV da Constituição 

Federal, as chamadas cláusulas pétreas.  

 

O disposto no artigo 60, § 4°, inciso IV, da Constituição Federal não 

deve ser interpretado de maneira a paralisar e impedir modificações e restrições em todo e 

qualquer direito previsto no Título II da Lei Maior. Entretanto, por encontrar-se 



intimamente relacionada com a própria noção de Estado Democrático de Direito e com os 

objetivos fundamentais do legislador originário, entendemos que a cláusula de proteção aos 

direitos adquiridos, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada caracterizando verdadeira 

cláusula pétrea. A norma garantista constitui uma das vigas mestras do princípio da 

segurança jurídica e, reconhecer-se ao contrário, implicaria, pouco a pouco, no 

esvaziamento da garantia, colocando em sério risco os direitos e garantias fundamentais. 

 

Após esse estudo sobre a proteção constitucional dos direitos adquiridos, 

entendemos sábia a opção do legislador originário em conferir a essa norma de garantia 

status constitucional e imutável, mormente num país tão afeito a reformas legislativas e 

constitucionais que, muitas vezes, esbarram em direitos subjetivos anteriormente 

constituídos.  

 

Os direitos adquiridos devem, entretanto, ser compreendidos 

adequadamente, para que, em nome da segurança jurídica, não se coloque uma barreira 

intransponível, impedindo as necessárias alterações no ordenamento jurídico, para 

acompanhar as novas exigências sociais. Deve ser buscado um equilíbrio entre a norma 

protetiva e os interesses sociais, para que se permita a construção de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito, que acompanhe as modificações realizadas para atender ao 

interesse coletivo sem descurar, evidentemente, do princípio da segurança jurídica. 
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