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PLANTÃO DE DÚVIDAS 
 

SEMANA 01 – 1º/03/21 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Na página 1 do material tem um quadro que coloca que o poder constituinte derivado-

decorrente complementa a Constituição, mas na verdade é aquele exercido pelos 

Estados membros para fins de elaboração da própria CE. Quando você coloca que 

complementa, a interpretação que deve ser feita é quanto às competências comuns e 

concorrentes do art. 23 e 24 da CF88? 

 

R. M. P. P. 

 

O quadro foi inspirado na lição de Bernardo Gonçalves Fernandes, para quem o poder 

constituinte é “aquele poder ao qual incumbe criar ou elaborar uma Constituição, 

alterar ou reformar uma Constituição e complementar uma Constituição. Daí os termos 

Poder Constituinte Originário (criar), Poder Constituinte Derivado-Reformador (alterar), 

Poder Constituinte Decorrente (complementar).” (Curso de Direito Constitucional, Pág. 

125).  

O autor explica que “O Poder Constituinte Decorrente visa complementar a 

Constituição com a obra produzida pelos Estados-membros, qual seja, Constituições 

Estaduais, conforme art. 11 do ADCT e art. 25 da CR/88.” (op. cit., Pág. 158). 

Em um Estado Federal como o nosso, o poder constituinte derivado decorrente 

(Constituições Estaduais – art. 25, caput, da CR/88 – e Lei orgânica do Distrito Federal – 

art. 32, caput, da CR/88), tem o papel de complementar a obra do poder constituinte 

originário no que diz respeito à organização do Estado, de modo a observar as 

peculiaridades de cada ente federativo e valorizar o pluralismo, tudo isso, claro, dentro 
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dos limites traçados pela Constituição (princípios constitucionais sensíveis, federais 

extensíveis e constitucionais estabelecidos). 

Sobre os arts. 23 e 24 da CR/88, o art. 23 versa sobre competência comum 

administrativa. O art. 24, apesar de tratar de competência legislativa concorrente, é ela 

implementada por meio de leis estaduais ou distritais, e não pela Constituição Estadual 

ou Lei Orgânica do Distrito Federal. Esses artigos, portanto, não têm relação com o 

poder constituinte derivado decorrente. 

 

Com relação à aula 01 fiquei com dúvida sobre a questão de que os Municípios não são 

detentores de poder Decorrente Derivado pág 18. A explicação para isso fica clara, 

inclusive remetem a um texto escrito pela prof Nathalia Masson no blog da Juspodivm. 

A dúvida persiste quanto ao seguinte aspecto: se a elaboração da Lei orgânica municipal 

não é fruto de um poder decorrente derivado, uma vez que o município não o detém, 

essa elaboração seria fruto, então, de quê? Da sua autonomia organizativa, 

simplesmente? 

 

R.C.P. 

 

Para a doutrina majoritária, a lei orgânica municipal não se trata de expressão do poder 

constituinte derivado decorrente, mas, sim, de simples exercício do poder de auto-

organização municipal, conferido pelo nosso atual Estado Federal (atentando-se para o 

fato de que os municípios passaram a integrar o pacto federativo somente a partir da 

CR/88, sendo que, nos regimes constitucionais anteriores, cabia aos Estados disciplinar 

a organização dos seus municípios). 

 

ERRATA referente ao vídeo “Direito Civil - Domicílio” disponibilizado no material 

complementar 

Conforme nos foi alertado pelo aluno F. L., aos 13min e 59seg do vídeo, o professor 

Felipe Novais afirma que o domicílio do agente diplomático, que, citado no 

estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu 

domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território 

brasileiro onde esteve. O correto, no entanto, consoante prescreve o art. 77 do CC, 

seria “no último ponto do território brasileiro onde o teve”, ou seja, no último ponto 

do território nacional onde o agente diplomático teve domicílio. 

 

 


