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1. Teoria Geral do Estado
Antes de passarmos ao Estudo da Constituição 

propriamente dito, é importante que entendamos 
bem alguns conceitos relativos à chamada “Teoria 
Geral do Estado”.

Conceito de Estado

A palavra “Estado” vem da palavra latina status, 
que significa “estar firme”. Foi utilizada pela primei-
ra vez no sentido atualmente aceito por Maquiavel, 
na sua controvertida obra “O Príncipe”.

A definição de Estado é muito importante para 
o Direito Constitucional pelo fato de a Constituição 
justamente regular a forma de existência e funcio-
namento de um determinado Estado, bem como as 
formas de transmissão e exercício do poder.

Embora não haja uma unanimidade sobre o con-
ceito de Estado, que, aliás, já sofreu várias alterações 
ao longo do tempo, uma das definições mais aceitas 
é a cunhada por Max Weber, que o conceitua da se-
guinte forma:

Estado é uma instituição política que, dirigida por 
um governo soberano, detém o monopólio da força 
física, em determinado território, subordinando a so-
ciedade que nele vive. 

Logo mais estudaremos cada um dos elementos 
dessa definição.

Veja-se que a palavra “Estado”, aqui, refere-se ao 
que chamamos de “País” (Estado Brasileiro, Estado 
Alemão, por exemplo), e não às unidades da Fede-
ração (Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de 
Pernambuco, etc.). Quando a Constituição se refere 
a essas unidades internas, costuma chamá-las de Es-
tados-Membros ou utiliza-se do plural: Estados.

É nesse primeiro sentido, por exemplo, que a 
Constituição usa o termo quando afirma que o Bra-
sil constitui um “Estado Democrático de Direito” ou 
que o “Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 
do consumidor”.

FIQUE LIGADO

Estado é a pessoa jurídica formada por um conjunto 
de pessoas que ocupam um determinado território e 
cuja convivência mútua é regulada por meio de leis, a 
que estão submetidas essas pessoas, inclusive com o 
uso da força, se necessário, desde que obedecidas de-
terminadas regras para sua utilização.

Origem do Estado
No que se refere ao momento do surgimento do 

Estado, existem diversas correntes.
A primeira, chamada de Teoria do Estado Sem-

piterno, afirma que o Estado, assim como a socieda-
de humana, sempre existiu, uma vez que o homem 
sempre viveu em grupos em que havia divisão de ta-
refas e reconhecimento de autoridades.

A segunda teoria defende que o Estado não exis-
tiu sempre, mas que surgiu em determinado mo-
mento da história humana para atender às necessi-
dades de grupos isolados relacionadas à segurança, 
ordem, justiça, entre outras. Para os adeptos dessa 
vertente, sempre que um grupo de pessoas se asso-
cia para fins de proteção, reconhecendo autoridades 
que agem em nome do grupo inteiro, as quais é en-
tregue o direito exclusivo de usar a força, se necessá-
rio, e que organizam em torno de si uma estrutura 
formal de comando, teríamos um Estado.

Já a terceira corrente entende que o conceito de 
Estado varia ao longo do tempo, mas compreende 
que sempre estaria ligado ao conceito de soberania, 
o qual surgiu somente no século XVII. Assim, para 
eles, o Estado surge somente no século XVII, ou seja, 
o que muitos chamam de Estado Moderno, para eles 
é simplesmente Estado.

No que se refere à forma de surgimento de um 
Estado, existem duas possibilidades: formação ori-
ginária e formação derivada.

 ˃ Formação originária: nesse caso, o Estado 
surge espontaneamente do meio nacional, 
ou seja, surge de grupamentos humanos 
que ainda não se vincularam a outro 
Estado. Os primeiros Estados da Antigui-
dade formaram-se dessa forma. 

Hoje em dia, quase já não é mais possível a criação 
de Estados de forma originária, uma vez que prati-
camente todo o globo terrestre, exceto o continente 
antártico e o alto-mar, está dividido entre as nações.

 ˃ Formação derivada: consiste na criação do 
Estado a partir de outros já existentes. É a 
forma atual de criação de estados.

Pode ocorrer por fracionamento ou união.
No fracionamento, que é a forma de formação 

derivada mais comum, há o desmembramento de 
um Estado, que dá origem a outro ou outros. Ele 
ocorre quando uma colônia ou mesmo uma parte 
plenamente integrada do território de um Estado 
declara a sua independência, ocasionando uma rup-
tura quase sempre violenta.

Já na formação por união, dois ou mais Estados, 
normalmente de forma pacífica e negociada (embora 
às vezes possa ocorrer uma anexação forçada), unifi-
cam-se, adotando uma constituição e leis comuns.
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Nesse caso, cada Estado abre mão de sua sobe-
rania para se integrar a outro. Quando adotada a 
formação por união, normalmente tem-se optado 
pela forma de federação, a qual permite que os Es-
tados que se juntaram, apesar de terem perdido sua 
soberania, possam manter certa autonomia em re-
lação ao governo central.

Elementos Essenciais do Estado
Normalmente identificam-se 4 (quatro) elemen-

tos caracterizadores do Estado, sendo que alguns au-
tores falam em somente 3 (três), pois reúnem os dois 
últimos elementos (poder e soberania) em um só.

Importante observar que esses elementos não 
estiveram presentes em todas as formas de Estado 
organizados pela humanidade ao longo da história, 
sendo, na verdade, elementos típicos do chamado 
“Estado Moderno”, que surgiu após o fim da Idade 
Média na Europa. Por isso, os elementos essenciais 
do Estado também são chamados de elementos ca-
racterizadores do Estado Moderno.

Os elementos essenciais ou caracterizadores do 
Estado são: povo, território, poder e soberania. Ve-
jamos cada um deles:

Povo
É o elemento humano do Estado. É o conjunto de 

pessoas que, reunidas, formam sua população, ten-
do com o Estado um vínculo jurídico permanente. 
São os chamados nacionais ou súditos do Estado.

É a lei de cada Estado que define quem serão os 
seus nacionais, e pode ocorrer de uma pessoa ser na-
cional de mais um Estado (ter dupla nacionalidade) 
ou até mesmo não ter nenhuma nacionalidade (são 
os chamados apátridas), mas o mais comum é que as 
pessoas tenham uma só nacionalidade.

O vínculo jurídico permanente estabelecido en-
tre o Estado e seus súditos traz uma série de direitos 
e obrigações recíprocos, estabelecidos pela Consti-
tuição Federal e pelas leis.

Assim, no Brasil, por exemplo, seus nacionais 
obrigam-se a pagar tributos, submeter-se às diversas 
leis brasileiras, a votar, a prestar o serviço militar obri-
gatório (no caso dos cidadãos do sexo masculino).

Por outro lado, o Brasil obriga-se, entre outras 
coisas, a garantir a segurança de seus cidadãos, propi-
ciar o acesso destes a serviços de saúde e de educação, 
zelar por um ambiente econômico estável, além de 
muitos outros direitos reconhecidos aos brasileiros. 

Os estrangeiros não residentes no território do País 
(turistas, estudantes em intercâmbio, viajantes a negó-
cios, etc.) não são considerados parte de seu povo, pois 
lhes faltam justamente o vínculo jurídico permanente 
com o Estado, o que pode restringir os seus direitos e 
diminuir os seus deveres em relação ao Estado.

Território
O território corresponde ao espaço físico ocupa-

do pelo povo do Estado no globo terrestre. Corres-
ponde à área em que o Estado exerce o seu poder, 
onde ele impõe suas leis.

Não há como existir Estado sem território. No 
entanto, a forma ou extensão desse território pode 
ser alterada sem que o Estado deixe de existir. Essa 
alteração de tamanho pode se dar tanto para mais 
(anexação de outros territórios, formação de ilhas 
pela ação da natureza, etc.) como para menos (per-
da de territórios para outros países, invasão do mar, 
etc.). O importante é que haja uma extensão defini-
da de terra onde o Estado exerça seu poder.

Apesar da palavra “território” originar-se da pa-
lavra “terra”, é importante observar que o território 
do Estado estende-se também, no caso dos países que 
possuem praias marítimas, ao chamado “mar territo-
rial”, que é uma faixa de mar, paralela à costa do Esta-
do, que também é considerada parte de seu território.

Embora o território seja um elemento indispen-
sável à existência do Estado, não existe uma extensão 
mínima de território exigida. Tanto que o menor Es-
tado do mundo, o Vaticano, possui apenas 0,44 km2.

Poder
O poder é o elemento político do Estado e pode 

ser definido como a capacidade que o Estado tem de 
se autoadministrar e de obrigar as pessoas que se en-
contram em seu território a fazer algumas coisas ou 
a não fazer outras, utilizando-se, se necessário, do 
uso da força.

Essas obrigações de fazer ou não fazer são defini-
das por aquilo que chamamos de lei, que nada mais 
é do que uma manifestação da vontade do Estado, a 
qual, numa democracia, deve também corresponder 
à vontade da população em geral.

Em outras palavras, então, podemos dizer que Po-
der é o elemento do Estado que permite a ele criar leis e 
fazê-las obedecer, dentro dos limites de seu território.

Esse poder manifesta-se através do chamado Go-
verno, que é a autoridade suprema do Estado, seu 
órgão político, dotado de soberania.

Assim, embora nas democracias modernas cos-
tume-se dizer que o poder pertence ao povo, o seu 
exercício se dá por meio dos representantes eleitos 
pelo povo, e não diretamente por ele. Já numa dita-
dura, o poder costuma ser exercido por pessoas não 
eleitas pelo povo.

Atualmente, entende-se que o poder do Estado 
deve ser utilizado para atender às necessidades da 
sociedade, buscando sempre o chamado bem-co-
mum, que é a situação que propicie o máximo de 
bem-estar possível à maior parte da população.
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Soberania
O conceito de soberania tem a ver com o respeito 

da ordem jurídica do Estado pelos outros países. É o 
reconhecimento que determinado Estado obtém de 
seus semelhantes, de sua independência em relação 
a qualquer outro país.

Essa soberania manifesta-se tanto interna como 
externamente.

A soberania interna está intimamente ligada ao 
poder, implicando a exclusividade, dentro do terri-
tório nacional, da aplicação das leis elaboradas pelo 
próprio Estado, sem a ingerência de leis externas, a 
não ser nos casos permitidos pelo próprio Estado. 
Assim, no caso do Brasil, por exemplo, vigoram nos 
limites de nosso país as leis brasileiras, exceto nos 
casos em que a Constituição Federal, os tratados in-
ternacionais assinados pelo Brasil e nossas leis per-
mitam a aplicação da lei estrangeira.

Já a soberania externa relaciona-se com a inde-
pendência do Estado no plano internacional, em 
que ele deve se pautar somente pelos seus compro-
missos, que devem ser assumidos prioritariamente 
pensando nos interesses de seus próprios súditos. 

Existem os chamados protetorados, que alguns 
chamam de Estados semissoberanos, que embora 
gozem de certa autonomia política, administrativa, 
jurídica e econômica, colocam-se sob a autoridade 
de outro Estado, principalmente no que se refere à 
segurança e relações exteriores. Nesse caso, eles não 
são Estados de fato por lhes faltar a soberania plena. 
Exemplo de protetorado é Porto Rico, em relação 
aos Estados Unidos.

A soberania não impede que determinado Esta-
do aceite a aplicação da lei estrangeira em seu terri-
tório ou que o mesmo assine tratados internacionais 
assumindo obrigações com outros países. O que ela 
exige é que, mesmo quando tais situações ocorrem, 
deve ser sempre por livre consentimento do Estado, 
o qual deve agir pensando nos interesses de seus ci-
dadãos, ou, pelo menos, sem prejudicá-los.

Nossa Constituição Federal, logo em seu primei-
ro artigo, coloca a soberania como um dos funda-
mentos de nossa República.

Personalidade Jurídica do Estado
Apesar do Estado ser formado, em seu aspecto 

visível, pela sua população, ser conduzido pelos go-
vernantes e ser movimentado pelos servidores pú-
blicos, não se confunde com nenhum deles.

Na verdade, ele possui personalidade jurídica, 
o que quer dizer que o Direito reconhece a ele que 
possui existência própria, distinta do povo e até 
mesmo dos governantes que dirigem o Estado em 
um determinado momento.

É por conta dessa personalidade jurídica do Esta-
do que se admite, por exemplo, que ele possua bens 
em seu nome, ou que possa entrar com ações na Jus-
tiça (até mesmo contra os governantes ou contra os 
servidores públicos), ou ainda que seja processado 
por súditos, caso venha a lesar algum de seus direi-
tos individuais.

No entanto, mesmo possuindo personalidade 
jurídica, o Estado precisa ser representado por al-
guém, como, aliás, ocorre com qualquer outra pes-
soa jurídica, como uma empresa, por exemplo.

E quem são aqueles que representam o Estado, 
manifestando a vontade do mesmo? 

Nos Estados Modernos, essa capacidade de re-
presentação divide-se entre inúmeras pessoas, cada 
uma representando o Estado para um determina-
do propósito e sempre com limites impostos pela 
Constituição e pelas leis.

Assim, são representantes do Estado, o Presi-
dente da República, os parlamentares, os juízes, os 
membros do Ministério Público, os servidores pú-
blicos e todos aqueles a quem for concedida tal ca-
pacidade, sempre dentro das atribuições concedidas 
pela legislação.

Diferença entre Estado e Nação
Muito embora, na prática, muitas vezes as pala-

vras “Estado” e “Nação” sejam tomadas como sinô-
nimos, na Teoria Geral do Estado faz-se distinção 
entre elas.

Já vimos que o Estado é uma pessoa jurídica so-
berana, formada por um conjunto de pessoas que 
ocupam um determinado território e cuja convivên-
cia mútua é regulada por meio de leis.

Por outro lado, uma nação pode ser definida co-
mo um grupo de pessoas cujos membros, extrapo-
lando os laços familiares, possuem entre si laços de 
identidade mútua, que fazem com que esse grupo 
sinta-se diferenciado, distinto, destacado em rela-
ção aos demais grupos humanos.

Esses laços de identidade mútua podem ser pro-
duzidos, por exemplo, pela origem em comum entre 
os membros da nação, ou ainda por um idioma dife-
renciado falado pelo grupo, ou por costumes ou reli-
gião próprios, que façam com que essa população se 
considere e seja vista como um grupo diferenciado e 
unido por algo em comum.

Assim, por exemplo, fala-se em nação curda, em 
nações indígenas, em nação cigana.

Veja que um mesmo Estado pode comportar 
mais de uma nação em seus limites territoriais. É o 
que ocorre com a Rússia, que possui em seu vastís-
simo território várias nações distintas, como a dos 
chechenos, por exemplo.
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Além disso, pode ocorrer de existirem nações 
sem Estado, como acontece atualmente com os cur-
dos e ciganos e acontecia com os judeus até 1948.

Formas de Estado
O Estado pode assumir duas formas: Unitária ou 

Federal.

Estados Unitários
Nos Estados Unitários, o Poder e as leis emanam 

de uma única esfera. Não existem leis diferentes pa-
ra diferentes regiões do país. As mesmas leis valem 
em todo o território nacional.

Como exemplos de Estados Unitários temos: 
Suíça, Itália, Inglaterra, Chile e França.

Estados Federais
Nos Estados Federais (ou federações) têm-se duas 

esferas de governo (federal e estadual). No caso brasi-
leiro, foi acrescentada uma terceira: a municipal.

Nestes países, existem os chamados Estados-Mem-
bros (Unidades Federativas), que podem se autoadmi-
nistrar, auto-organizar e criar suas próprias leis.

No entanto, esses Estados-Membros estão reu-
nidos em uma instituição chamada de União, que é 
quem representa toda a nação perante a comunida-
de internacional e que possui soberania.

Nas federações, via de regra, não existe o direito 
de secessão, ou seja, os Estados-Membros não po-
dem desligar-se da União. A secessão costuma ser 
permitida somente nas chamadas confederações, 
Exemplos de federação:

Ex.: Brasil, EUA e a Alemanha.
Por fim, deve-se observar que, embora a Federa-

ção reconheça a autonomia dos Estados e Municípios, 
existem situações de anormalidade que podem justifi-
car a intervenção da União nos Estados e a intervenção 
dos Estados nos Municípios, sendo que nossa Consti-
tuição trata dessas hipóteses em seus Arts. 34 e 35.

Poderes do Estado
O poder estatal é uno e indivisível. 
No entanto, para evitar a concentração excessiva 

de poderia nas mãos de uma só pessoa, costuma-se 
dividir o poder estatal em várias funções, exercidas 
por pessoas diferentes, prevendo-se a fiscalização e 
controle mútuo entre elas.

Cada uma dessas funções é chamada pela Cons-
tituição Federal de “Poderes”, que prevê a existência 
de três: Legislativo, Executivo e Judiciário, afirman-
do, em seu Art. 2º, que eles são “independentes e 
harmônicos entre si”.

Os três Poderes possuem cada um deles uma atri-
buição específica, principal, mas essa divisão não é 
estanque, pois cada Poder também exerce, embora 
secundariamente, atribuições de outros poderes.

Desta forma, a principal função do Poder Legis-
lativo é elaborar as leis. No entanto, de forma secun-
dária, os parlamentares também administram (por 
exemplo, quando contratam servidores ou empre-
sas para prestar serviços de limpeza) e julgam (por 
exemplo, quando apreciam o processo de impeach-
ment do Presidente da República).

Por outro lado, a principal função do Poder Exe-
cutivo é administrar, governar. No entanto, de for-
ma secundária, o Presidente da República também 
legisla (por exemplo, quando edita medidas provi-
sórias ou quando sanciona projetos de lei) e julga 
(quando decide processos administrativos que en-
volvam seus subalternos).

Por fim, a principal função do Poder Judiciário 
é julgar. No entanto, de forma secundária, o Poder 
Judiciário também administra (por exemplo, quan-
do realiza licitações para compras de bens ou realiza 
concursos públicos) e participa do processo legis-
lativo (quando apresenta projetos de lei ou quando 
julga inconstitucionais determinadas leis).

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (CESGRANRIO) Em um curso sobre Estado, so-
ciedade e mercado, os participantes estudaram o 
conceito de Estado, e concluíram, corretamente, 
que se refere a:
a) conjunto de pessoas que compartilham pro-

pósitos, gostos, preocupações e costumes 
e que interagem entre si, constituindo uma 
comunidade.

b) local onde se encontram compradores e 
vendedores e que, por meio, de um processo 
de negociação, determinam o preço e a 
quantidade do bem a ser transacionado ou 
trocado entre ambos.

c) instituição organizada política, social e juri-
dicamente, ocupando um território definido, 
e dirigida por um governo que possui sobe-
rania reconhecida, em que a lei máxima é 
uma Constituição escrita.

d) organização que é a autoridade governante 
de uma unidade política.

e) órgãos, serviços e agentes públicos, associa-
dos às demais pessoas coletivas, que assegu-
ram a satisfação das necessidades políticas.

RESPOSTA:  C. A alternativa C traz o conceito que 
melhor se aproxima do conceito weberiano de Estado, 
embora não seja imprescindível a adoção de uma 
Constituição escrita, mesmo sendo essa a regra geral.
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VAMOS PRATICAR

Os Exercícios a seguir são referentes ao conteú-
do: Teoria Geral do Estado.

01. (FCC) “Sobre o Estado, relembraremos apenas 
o que dizem os manuais: Estado é uma nação 
politicamente organizada, conceito sintético 
que demandaria desdobramentos esclarece-
dores, pelo menos quanto aos chamados ele-
mentos constitutivos do Estado e, principal-
mente, sobre o modo como, em seu interior, 
se exerce a violência física legítima, cujo mo-
nopólio Max Weber considera necessário à 
própria existência do Estado Moderno.”

a) A ideia de Estado de Direito, desde os pri-
mórdios da construção desse conceito, 
está associada à de contenção dos 
cidadãos pelo Estado.

b) A soberania do Estado, no plano interno, 
traduz-se no monopólio da edição do 
direito positivo pelo Estado e no mo-
nopólio da coação física legítima, para 
impor a efetividade das suas regulações e 
dos seus comandos.

c) Os tradicionais elementos apontados 
como constitutivos do Estado são: o povo, 
a uniformidade linguística e o governo.

d) Os fenômenos globalização, internaciona-
lização e integração interestatal puseram 
em franca ascendência o modelo de 
Estado como unidade política soberana.

e) O vocábulo nação é bastante adequado 
para expressar tanto o sentido de povo, 
quanto o de Estado.

02. (ESAF) A Soberania Estatal manifesta-se 
pelo exercício, dentre outros, de poderes, 
tais como: cunhar moedas, exigir tributos 
e dispor de forças armadas. Em relação às 
comunidades supranacionais, ao desenvol-
vimento histórico do Estado e à soberania 
estatal, assinale a alternativa correta.

a) O território do Estado é elemento im-
prescindível para demarcação da sua ju-
risdição.

b) Soberania é característica própria do 
Estado Federativo, não estando presente 
em outras formas de Estado (unitário e 
confederado). 

c) O princípio de autodeterminação dos 
povos, previsto na Constituição Federal 
de 1988, não se correlaciona à ideia de so-
berania. 

d) Com as comunidades supranacionais, 
surgindo o direito comunitário, bem como 
com o MERCOSUL e outros blocos econô-
micos, o conceito de soberania desaparece. 

e) A Constituição brasileira não enfatiza a 
soberania como fundamento da Repúbli-
ca Federativa.

03. (FCC) O conceito de estado moderno, ao 
contrário dos conceitos de sociedade e 
mercado, fundamenta-se:

a) na associação voluntária dos indivíduos.
b) na hierarquia social dos grupos sociais.
c) no monopólio da coerção legalmente 

exercida.
d) em consensos contingentes baseados nas 

preferências individuais.
e) na subordinação resultante da competi-

ção no mercado político.
04. (CESPE) Entre os conceitos vigentes a 

partir do século XVI, à época do Renasci-
mento, e que estão na origem da moderni-
dade, encontra-se a noção do Estado como 
soberania.

Certo (   )                Errado (   )
05. (FGV) É elemento do Estado: 

a) Governo Soberano.
b) Poder Judiciário.
c) Democracia.
d) Estado-membro da Federação.
e) Administração Pública Direta.

06. (FCC) É uma característica do Estado Federal 
brasileiro a:

a) delegação de competência remanescente 
à União.

b) autonomia dos Municípios.
c) centralização político-administrativa das 

unidades federadas.
d) autonomia dos Territórios.
e) soberania dos Estados-Membros e do 

Distrito Federal.
07. (FCC) O Art. 2º, da Constituição Federal, ao 

enunciar que “são Poderes da União, indepen-
dentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário”, consagra o princípio:

a) da Federação.
b) da Soberania dos Poderes.
c) do Pluralismo Político.
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d) da Separação dos Poderes.

e) da Igualdade dos Poderes.

08. (FCC) São poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si:

a) o Congresso Nacional, a Presidência da 
República e o Supremo Tribunal Federal.

b) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

c) o Congresso Nacional, a Presidência da 
República, os Ministérios e os Tribunais 
federais.

d) a Assembleia Legislativa, a Governadoria 
do Estado e o Tribunal de Justiça.

e) a Assembleia Legislativa, a Governadoria 
do Estado e os Tribunais de Justiça e de 
Alçada.

09. (VUNESP) Para atingir o bem comum, o 
Estado se estrutura para exercer o poder 
político. Nesse sentido, seguindo o conceito 
de Forma de Estado, a organização pode ser:

a) monarquia ou república.

b) monarquia constitucional ou república.

c) unitário ou federal.

d) democrático ou autocrático.

e) presidencialista ou parlamentarista.

10. (FCC) Assinale a opção que contempla todos 
os entes da organização político-administra-
tiva da República Federativa do Brasil, nos 
termos da Constituição.

a) União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, todos soberanos.

b) União, Estados, Distrito Federal, Territó-
rios Federais e Municípios, todos sobera-
nos.

c) União, Estados, Distrito Federal, Terri-
tórios Federais e Municípios, todos inde-
pendentes.

d) União, Estados, Distrito Federal, Terri-
tórios Federais e Municípios, todos autô-
nomos.

e) União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, todos autônomos.
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