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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

O que é necessário para formar um Estado? 
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ELEMENTOS DO ESTADO 

1. A IDEIA DE ESTADO 

 Primeira definição apresentada 

 Estado é uma forma específica de sociedade política, estruturada mediante 

regras e dotada de poder superior sobre os seus membros, revelando-se como 

a forma mais intensa e vinculante de organização da vida coletiva. 

 Importância do conceito 

 Mostrar a relação de interdependência entre sociedade, política e finalidade 

estatal 

 Segunda definição apresentada 

 Estado é uma nação politicamente organizada. 

 Importância do conceito 

 Mostrar que a simples aglomeração de pessoas não forma um Estado 
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1. A IDEIA DE ESTADO 

 Terceira definição apresentada 

 Estado é pessoa jurídica de direito público interno e internacional. 

 Fundamento da afirmação 

 Art. 40, CC 

 É Estado, pessoa de Direito Internacional, aquele que reúna os seguintes 

requisitos, população permanente, território determinado, governo e 

capacidade de relacionar-se com outros Estados. (art. 2º,Convenção de 

Montevidéu/OEA) 

 Consequência de um Estado como pessoa jurídica 

 Torna-o sujeito de direitos e deveres, inclusive responsável pelos 

atos correspondentes a cada uma de suas funções (administrativa, 

jurisdicional e legislativa). 
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ELEMENTOS DO ESTADO 

1. A IDEIA DE ESTADO 

 A Convenção de Montevidéu suscita a existência de alguns 

elementos que, cumulativamente presentes, caracterizariam um 

Estado. 

 

 Quais são os elementos que compõem um Estado? 

 SOBERANIA 

 POVO  

 TERRITÓRIO 

 FINALIDADE 
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2. SOBERANIA 

 É atributo que confere supremacia política e jurídica ao Estado dentro de 

seu território. 

 A ideia de soberania está associada a uma ideia de poder. 

 Existência de poderes no Estado x Prevalência do poder soberano 

 O titular da soberania é o próprio Estado e não seu governante ou povo 

 Todos os Estados são soberanos, fato que os torna iguais no plano 

internacional. 

 A soberania confere ao Estado a prerrogativa de declarar e assegurar por 

seus próprios meios a positividade do seu direito e de resolver, em última 

instância, a validade de todos os ordenamentos internos. (Ricardo Lewandowski, 

Globalização, regionalização e soberania, 2003) 
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ELEMENTOS DO ESTADO 

2. SOBERANIA 

 SOBERANIA EM JEAN BODIN 

 Primeiro a desenvolver o conceito de soberania (Obra Les Six Livres de 

la République, 1576) 

 Poder absoluto e perpétuo de uma Estado 

 Se alguém receber o poder absoluto por um tempo determinado, não 

se pode chamar soberano, pois será apenas depositário e guarda do 

poder. 

 SOBERANIA EM ROUSSEAU 

 Trata-se do poder absoluto, sagrado e inviolável exercido sobre todos os seus membros. 

 Limites do poder soberano: Aplicá-lo em igual a todos seus súditos e não sobrecarregar 

estes últimos com obrigações inúteis. 
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2. SOBERANIA 

 CARACTERÍSTICAS DA SOBERANIA 

 UNA: Não se admite num mesmo Estado a convivência de duas 

soberanias. 

 INDIVISÍVEL: Aplica à universalidade dos fatos ocorridos no Estado, sendo 

inadmissível, por isso mesmo, a existência de várias partes separadas da 

mesma soberania. 

 INALIENÁVEL:  Não é cabível a venda da soberania pois  aquele que a 

detém desaparece quando ficar sem ela. 

 IMPRESCRITÍVEL: Todo poder soberano aspira a existir permanentemente 

e só desaparece quando forçado por uma vontade superior. 
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ELEMENTOS DO ESTADO 

3. POVO 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 São os indivíduos ao estado juridicamente vinculados por meio da 

nacionalidade e cidadania. 

  É o povo quem legitima as decisões políticas. 

 A ideia de povo compreende as presentes, passadas e futuras 

gerações, sendo irrelevante de seus integrantes encontram-se ou não 

no território nacional. 
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3. POVO 

 CONCEITOS IMPORTANTES 

 NACIONALIDADE: Vínculo genérico, de natureza política e jurídica, que 

liga o indivíduo ao Estado, por nascimento ou naturalização, estabelecendo 

entre ambos uma relação de imputação que o torna sujeito de direito e 

deveres de acordo com as regras internas. 

 CIDADANIA: A cidadania é um vínculo específico, também de natureza 

política e jurídica, que qualifica o indivíduo a participar da vida do Estado 

como detentor do direito de votar e ser votado, além de outros direitos. Os 

direitos de cidadania podem variar, segundo a lei do país, conforme se 

trate de detentores de nacionalidade originária ou naturalizados. 
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3. POVO 

 CONCEITOS IMPORTANTES 

 POPULAÇÃO: É um conceito demográfico relativo ao número de pessoas 

que se encontram em determinado Estado, em certo momento, 

independente de serem nacionais, estrangeiros ou apátridas. 

 NAÇÃO: Designa uma comunidade de base cultural, isto é, uma 

realidade sociológica, identificada com o conceito de comunidade. 

 MINORIA: Designa, de modo geral, o agrupamento de pessoas unidas 

por elementos culturais e religiosos, que apresenta características étnicas 

que as diferenciam da maioria da população. 
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4. TERRITÓRIO 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Território consiste na base física de um Estado. 

 Por meio dele torna-se possível compreender o âmbito de atuação do 

poder soberano, exercício do governo e identificar seu povo. 

 O território tem projeção tridimensional, contemplando não apenas a 

superfície. 

 Composição do território 

 ÁREA TERRESTRE (incluindo subsolo e águas internas – Ex: lagos, rios) 

 ESPAÇO AÉREO 

 ESPAÇOS ADJACENTES À COSTA MARÍTIMA (até o limite de 200 milhas náuticas) 
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4. TERRITÓRIO 

 CONSEQUÊNCIAS DA TERRITORIALIDADE 

 EFEITO POSITIVO/INCLUSIVO: Submete tudo e todos que se encontrem 

no território estatal às suas normas. 

 EFEITO NEGATIVO/EXCLUDENTE: Exclui, desde mesmo território, a 

possibilidade de vigência de outra norma estatal soberana. 

 

É possível a aplicação das leis de um Estado fora de seu território? 
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4. TERRITÓRIO 

 EXTRATERRITORIALIDADE 

 Há situações em que o poder do Estado é exercido além das fronteiras ou 

o território é alcançado por normas de direito internacional. 

 

 Projeções extraterritoriais das normas e competências estatais (1º Forma)  

 Crimes cometidos contra o Presidente da República 

 Navios e aeronaves matriculados em um país 

 Exploração da plataforma continental 
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4. TERRITÓRIO 

 EXTRATERRITORIALIDADE 

 Há situações em que o poder do Estado é exercido além das fronteiras ou 

o território é alcançado por normas de direito internacional. 

 Imunidades de jurisdição e de aplicação normativa (2º Forma) 

 Soberania dos Estados, da qual se extraem os direitos de não serem 

julgados pelos tribunais de outros Estados e de se opor à execução de 

seus bens em outro estado 

 Proteção diplomática: garante à missão diplomática o direito e o dever 

de proteger seus nacionais fora do Estado. 

 Exemplo: Rodrigo Gularte, 2015 – Execução na Indonésia/ Diplomata x Homicídio 
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5. FINALIDADE 
 A finalidade está ligada à base que fundamenta as ações do Estado. 

 Nesse sentido a política torna-se fundamental visto que, caberá à ela a 

direção do poder do Estado com vistas a realização de fins considerados 

legítimos pelo povo. 

 O fim do Estado reside na garantia de meios para que indivíduos e 

demais sociedades nele existentes possam atingir seus respectivos fins 

particulares. (DALLARI) 

 Aonde encontrar ou identificar os fins de um Estado? 

 No Estado Democrático de Direito, a Constituição traz quais os fins do Estado e as 

maneiras de realizá-los são expressos, mediante discriminação de competências 

legislativas, encargos materiais e formas de financiamento, sob a égide de determinados 

valores. 
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5. FINALIDADE 
 Finalidades no texto constitucional (CF/1988) 

 

PREÂMBULO 

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
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Alguma dúvida? 

 

Boa noite! 

 

www.professorgomes.wordpress.com 


