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1.º art. 163 da Constituição da República promulgada ,em 1946, reproduzindo igual preceito 
contido no art. 144 da Constituição de 1934 e 124 da Carta Constitucional de 1937, declara 
que a família terá direito à proteção especial do Estado. 

Semelhante declaração contém uma regra que, juridicamente, se qualifica como regra 
programática: 

"regras programáticas são aquelas em que o legislador, constituinte ou não, em vez de editar 
uma norma de aplicação concreta, apenas traça linhas diretoras, pelas quais se hão de orientar 
os poderes públicos. A legislação, a execução e a própria Justiça ficam sujeitas a esses ditames, 
que são como programas dados à sua função" (PONTES DE MIRANDA: Com. vol. I, n.' 8O, p. 
86). 

As regras dessa natureza, por não revelarem elementos bastantes para a sua imediata 
execução (isto é, por não serem self-executing, self-acting, self-enforcing), necessitara de 
regras complementares, ou suplementares (ibid.) que lhes facultem a aplicação e, pois, sua 
efetiva entrada em vigor. 

2. Toda Constituição cria ex-novo a ordem jurídica do país e, em conseqüência, 

"sua aplicação é imediata, tudo o que se lhe contraponha é eliminado. O poder constituinte é 
absoluto" (MAXIMILIANO: Dir. Internacional, p. 325). 

"a ela tem de amoldar-se as leis. assim as leis a serem feitas, como as leis promulgadas. A 
noção de constitucionalidade surge, juridicamente, a partir do momento em que começa a ter 
vigor a Constituição; todo o material legislativo que existe, considera-se revogado, no que 
contraria os preceitos constitucionais (PONTES DE MIRANDA: COM. cit.). 

Desses conceitos resulta, entre outras, a consequência seguinte: 

o direito normativo anterior à Constituição só prevalece quando por esta é admitido, ou 
aceito. 

3. Sob o regime instituído pela Carta de 1937, que, segundo disse acima, consagrava igual 
preceito de proteção à família, o decreto-lei n.o 3.200, de 19 de abril de 1941, dispôs em seu 
art. 26: 

em equivalência de condições, terá preferência para nomeação para cargo ou admissão como 
extranumerário do serviço público federal, estadual, ou municipal, e bem assim para 
promoção ou melhoria, conforme o caso, o casado em relação ao solteiro, e, dentre os 
casados, o que tiver maior número de filhos. " 

ora, essa disposição legal, anterior à Constituição vigente: 



a) dispensa a proteção do Estado (entendido, este, em sentido amplo) à família e 

b) disciplina o modo de se exercer essa proteção, no tocante ao provimento, ou acesso ou 
promoção, aos cargos públicos, federais, estaduais ou municipais. 

Consequentemente, disposição é que, não só não contraria a regra programática exarada no 
art. 163 da Constituição vigente, como expressamente a consagra e lhe proporciona execução, 
isto é, faculta-lhe a aplicação, nas relações entre o, Estado e os funcionários. 

4. O decreto-lei n.o 3.200, de 19 de abril de 1941, continua, pois, em vigor e o preceito de seu 
art. 26 contém matéria que, por sua natureza, pode ser havida como complementar do que se 
consagra no art. 163 da Constituição vigente, por tender à efetiva aplicação deste princípio 
constitucional, equivalente ao do art. 124 da Carta de 1937, sob cuja vigência o mesmo 
diploma legal foi promulgado. 

Nesse sentido e por dispor sobre efeitos jurídicos da relação da família, incidentes na proteção 
do Estado, aplica-se, obrigatóriamente, a todos os funcionários, quer sejam federais, quer 
estaduais, quer municipais. 

5. Segundo esse decreto-lei, para que se verifique o direito à preferência, por parte dos 
casados e, entre eles, por parte do que tiver maior prole, - basta um só e único requisito: - a 
equivalência de condições. 

Equivalentes as condições (de título, ou concurso), nenhuma outra preferência antecederá o 
das pessoas acima indicadas, pelo menos enquanto o decreto-lei federal n.o 3.200 estiver em 
vigor. 

6. Por versar matéria de natureza complementar da Constituição e por se conter em lei 
federal, - a disposição do art. 26 citado não pode ser alterada pelos Estados, ou pelos 
municípios e, portanto, o art. 23 da lei deste Estado, n.o 819, de 1950, que coloca o encargo de 
família em quarto lugar na ordem de preferência das classificações, é manifestamente 
inconstitucional. 

Não é inconstitucional quando exige, para todos, os requisitos de inexistência de faltas 
disciplinares e o do exercício de certo e determinado cargo por ocasião da vacância, porque as 
condições de disciplina e de capacidade dizem respeito mais a exigências necessárias da 
própria função do que a privilégios ou preferências dos candidatos. Mas é inconstitucional 
quando ao grau de preferência determinado pelos encargos de família antepõe o resultante dá 
idade. 

É o meu parecer. 

São Paulo, 15 de outubro de 1951. 
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