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Curso/Disciplina: Direito Constitucional – 2017.  

Aula: Conceito de Estado Federal. Formação do Estado Federal Brasileiro.  

Professor (a): Marcelo Tavares  

Monitor (a): Lívia Cardoso Leite  

 

Aula 16 

 

ESTADO FEDERAL BRASILEIRO 

 

Principal característica: ponto de contato entre Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional.  

 

Em relação aos aspectos de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, há indicação bibliográfica 

específica:  

1. Elementos da Teoria Geral do Estado – Ed. Saraiva, Dalmo de Abreu Dallari;  

2. Ciência Política – Ed. Malheiros, Paulo Bonavides; 

3. Curso de Direito Constitucional – Ed. Lisboa, Jorge Miranda.  

 

Sumário:  

1. Conceito de Estado, Elementos e Formação da Federação Brasileira; 

2. Sistema constitucional de repartição de competências; 

3. Estados; 

4. Municípios; 

5. DF.  

 

A União terá um módulo específico.  

 

1. Estado 

 

É uma PJ de direito público externo, internacional, dotada de soberania e composta por um 

povo localizado em determinado território e que observa as determinações de uma mesma autoridade 

política – sob a autoridade de um ordenamento jurídico.  

O Estado não é, a rigor, uma PJ de Direito Constitucional, e sim uma PJ de Direito Internacional 

Público porque é reconhecido pelas demais nações.  

 

Natureza jurídica: natureza política também. Pessoa jurídico-política. 

 

Elementos que compõem o Estado:  

- Soberania; 
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- Povo – elemento subjetivo; 

- Território; 

- Ordenamento jurídico.  

 

Alguns autores como Dalmo de Abre Dallari colocam um 5º componente: busca pelo bem 

comum. Demais autores consideram como componente implícito.  

 

Soberania: capacidade que o Estado tem de não se submeter a uma ordem internacional com a 

qual não concorde. Faz prevalecer, pelo menos dentro do seu território, seu próprio interesse. Elemento do 

Estado perante a comunidade de nações.  

 

Aspecto jurídico da soberania: todos os Estados são igualmente soberanos na arena jurídica 

internacional. Na prática a afirmação é um pouco ingênua. A soberania não se resume ao aspecto jurídico. 

Há os aspectos político, militar, diplomático, capacidade econômica, capacidade que o Estado tem de fazer 

prevalecer sua vontade através de diplomacia ou de guerra. Sob esse aspecto mais amplo, os Estados são 

muito diferentes no que se refere à soberania.  

 

Povo: elemento subjetivo do Estado. Conjunto de nacionais – pessoas físicas, naturais, que têm 

uma relação jurídica especial com o Estado, que as tornam integrantes deste, e que gera direitos e 

obrigações mútuos em relação a ele.  

Ex: dever de participar da força militar, de pagar tributos; direito de ser reconhecido como 

nacional na comunidade de nações, o que se faz através do passaporte etc.  

O somatório dos nacionais compõe o povo.  

 

Território: elemento espacial do Estado. É onde este aplica o seu ordenamento jurídico com 

exclusividade. Envolve as terras, o mar territorial (por convenção, para países que têm costa livre, é de 12 

milhas – caso do Brasil), o espaço aéreo e outras abstrações.  

Ex: embarcações e aeronaves militares ou de serviço público.  

 

Obs: embaixada não é mais considerada território do país da bandeira. Existe uma proteção 

pessoal, institucional, do diplomata e do embaixador e sua família.  

 

Ordenamento jurídico: conjunto de normas jurídicas aplicáveis no Estado.  

 

Existem outras PJs no âmbito do Direito Público Internacional que não são estatais por faltarem 

determinados elementos.  

Ex: ONU – não é dotada de território e nem possui povo.  

 

2. Tipos de Estado  

 

Formas como o Estado pode se apresentar: 
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- Estado Unitário – 1 fonte de poder; 

- Estado Composto – mais de 1 fonte de poder. É descentralizado.  

 

Estado Unitário: 

- Simples – centralizado e concentrado. Há 1 fonte da qual emana o poder e não há uma divisão 

relevante, desconcentração, em órgãos;  

- Regional – dividido em regiões. Centralizado e desconcentrado. Todas as autoridades exercem 

suas atribuições em nome do poder central e o estatuto das regiões é estabelecido pelo poder central.  

Ex: França, principalmente no que se refere às regiões que se encontram em sua parte 

europeia, e não nos departamentos de ultramar – DOM.  

- Autonômico – maior liberdade para as regiões. Seus estatutos são elaborados por elas mesmas 

e aprovados pelo poder central.  

Ex: Espanha.  

Pode ser homogêneo ou heterogêneo. O homogêneo garante a cada uma das regiões o mesmo 

poder político. Elas elaboram seus próprios estatutos e os submetem à aprovação do poder central. Este não 

concede poderes diferentes às regiões. No heterogêneo uma região pode ter mais ou menos liberdade a 

partir da aprovação do estatuto pelo poder central.  

 

Descentralização: divisão de atribuições entre PJs.  

Desconcentração: técnica administrativa de criação de órgãos subordinados.   

 

Estado Composto: 

- União pessoal e União real: modelos de Estado mais relacionados à monarquia.  

A União pessoal é precária - 2 países diferentes com o mesmo rei. Isso aconteceu no séc. XVII 

entre Portugal e Espanha na chamada União Ibérica. 

A União real é efetiva e se faz através de um tratado que une países diferentes. É o que 

acontece hoje com o Reino Unido. É uma união permanente.  

 

- Federação – adotada pelo Brasil.  

 

3. Estado Federal  

 

É um Estado composto por entidades jurídico-políticas descentralizadas e dotadas de 

autonomia. É uma PJ de Direito Público Internacional dotada de soberania, com povo, localizada em 

território com ordenamento jurídico. As regiões não são autonômicas, mas autônomas.  

 

Autonomia: termo chave para a compreensão do que é Federação. Composta por 4 elementos: 

- Autogoverno – capacidade de adoção de decisões políticas ordinárias, próprias, seja 

diretamente, através de plebiscito, referendo, ou de representantes. Também a capacidade para a escolha 

de representantes para a adoção de decisões políticas ordinárias; 
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- Autolegislação – capacidade que uma entidade federada tem de editar normas dotadas de 

generalidade e abstração; 

- Auto-organização – capacidade que uma entidade autônoma tem de adotar decisões políticas 

fundamentais, observados os princípios de composição da Federação. O povo tem capacidade de adoção de 

decisões políticas fundamentais sem a necessidade de submetê-las à aprovação do poder central; 

- Autoadministração – capacidade de gerenciamento de interesses. Corresponde à capacidade 

de direito do Direito Civil.  

 

Soberania: atribuição do Estado Federal perante a comunidade de nações. Capacidade externa 

do Estado Federal no âmbito do Direito Internacional Público. Capacidade que qualquer país, Estado, tem de 

não se submeter a uma ordem internacional com a qual não concorde.  

Autonomia: capacidade interna, de dentro do Estado Federal. Entidade dotada de auto-

organização, autolegislação etc. Pode se usar disso, desde que observe as normas constitucionais que 

estruturam a Federação. Capacidade bem menor do que a soberania, exercida no âmbito do Direito 

Constitucional, dentro do Estado Federal.  

 

Estado Federal – modelo norte-americano: foi pensado para ser composto por uma PJ de 

Direito Público interno, que trate do interesse geral, e entidades regionais. São pessoas jurídico-políticas. Os 

Estados são dotados de autonomia.  

 

EUA: formados por agregação. Foram uma confederação. Em 1787 passaram a ser uma 

Federação.  

 

Federação: tipo de Estado composto formado por entidades descentralizadas dotadas de 

autonomia – Estados Federados. O Estado Federal é um país só. Internamente ele é subdividido.  

Confederação: não é um tipo de Estado. É uma união precária de Estados soberanos que se 

unem através de tratado.  

 

Brasil: União + Estados + Municípios + DF. 2 tipos de entidade que não encontram referência na 

Federação norte-americana.  

 

CF, art. 25 – Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 

os princípios desta Constituição. 

 

A auto-organização dos Estados brasileiros é feita através de Constituições estaduais.  

 

CF, art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo 

de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

 

Os Municípios se auto-organizam através de leis orgânicas.  
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CF, art. 32 - O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada 

em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a 

promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

 

O DF se auto-organiza através de lei orgânica.  

 

CF, art. 18 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

CF, art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

Não é possível a secessão, a independência, em um Estado Federal.  

 

O Estado Federal brasileiro foi formado por desagregação, movimento de dentro para fora, 

através do Decreto nº 01, de 15 de novembro de 1889 – Proclamação da República. Decreto tecnicamente 

revolucionário porque mudou o tipo de Estado brasileiro de Unitário Regional para Composto Federal; o tipo 

de governo de monarquia para república; e o sistema de governo de parlamentarismo para 

presidencialismo. Esse Decreto criou a Federação brasileira. A composição foi ratificada na Constituição de 

1891.  

 

4. Características  

 

- Essenciais ou de existência: descentralização política – o que é feito através da Constituição 

quando institui o sistema de repartição de competências; auto-organização dos Estados – capacidade que o 

Estado Federado tem de se auto-organizar através de Constituição; possibilidade de influência dos Estados 

na União – participação na formação da vontade geral, o que se faz através do Senado.  

- De manutenção: existência de Constituição rígida e órgão que decida sobre invasão de 

competências.  

 

Outras características importantes:  

- Cidadania nacional – mesmo passaporte para todos; 

- Mecanismo de intervenção – suspensão temporária da autonomia da entidade federativa; 

- Capacidade tributária das entidades federativas.  

 

 

 

 

 


