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CAPÍTULO 4 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO 
 

 

É intuitivo ser necessária a concorrência ou reunião de 

determinados elementos para a configuração de qualquer sociedade 

politicamente organizada e, em particular, do Estado. Há diversas teorias 

sobre os elementos constitutivos do Estado136 (consideradas por alguns 

como requisitos ou condições de existência deste) sendo predominante, 

na contemporaneidade, a teoria tríplice, que considera que todo Estado 

necessita de três elementos para se caracterizar. Nesse sentido, ensina 

KELSEN: 

 
“Como comunidade social, o Estado – de acordo com a teoria tradicional 
do Estado – compõe-se de três elementos: a população, o território e o 
poder, que é exercido por um governo [estatal] independente. Todos estes 
três elementos só podem ser definidos juridicamente, isto é, eles apenas 
podem ser apreendidos como vigência e domínio da vigência (validade) de 
uma ordem jurídica.” (KELSEN, 2003, p. 318).137 

                                                             
136 A maioria dos autores identifica, como se verá, três elementos constitutivos do 
Estado. Há autores, como Jorge Miranda, que não concebem os mesmos como 
elementos, mas como condições de existência do Estado. (MIRANDA, 2004, pp. 09-10). 
137 Note-se que no trecho transcrito o jurista de Viena não descreve sua Teoria do 
Estado, mas aquela que denomina de tradicional, sustentada por JELLINEK, por 
exemplo. Para KELSEN o Estado nada mais é do que a personificação do ordenamento 
jurídico, de modo que este autor sustenta, em vários escritos, a conhecida e polêmica tese 
segundo a qual direito e Estado são uma única e mesma coisa. A partir daí, passa a 
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Para tal compreensão, tais elementos são condições necessárias e 

suficientes para a presença de tal sociedade política, ou seja, sem alguma 

delas não há que se falar em Estado, por um lado, e a coexistência das três 

é bastante, por si só, para caracterizar uma sociedade política como estatal. 

O primeiro desses elementos poderia ser denominado elemento 

humano. O Estado é uma sociedade política humana e, portanto, é 

inconcebível um Estado sem pessoas para dele fazer parte, naturalmente. 

De todo modo, independentemente desta constatação, resta discutir qual 

acepção traduz corretamente tal elemento humano típico da sociedade 

estatal, se é povo, população ou nação, noções comumente associadas 

àquela e utilizadas, por diversos autores, para descrever seu elemento 

humano. 

O segundo elemento é o elemento geográfico. Sendo, por definição, 

uma sociedade politicamente organizada, todo Estado necessita, 

obrigatoriamente, de um perímetro geográfico no qual esteja assentado 

seu povo e sobre o qual exerça, com exclusividade, seu poder político, 

aspecto este normalmente designado como território. Assim, o território é 

o segundo elemento necessário a qualquer Estado, cabendo analisar o que 

compreende tal noção e algumas teorias a seu respeito. 

Por fim o terceiro elemento é o elemento político. Traduz-se 

normalmente na noção de soberania, cunhada a partir da doutrina de Jean 

                                                                                                                                                  
interpretar cada um dos elementos componentes do Estado em termos estritamente 
jurídicos, de modo que o território passa a ser compreendido como o âmbito de 
delimitação de validade geográfica do direito, e o povo passa a ser compreendido como o 
âmbito pessoal de validade do direito, e assim sucessivamente.  
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BODIN, e que tem passado por transformações. Por vezes recebe outras 

formulações, como a ideia de supremacia de competências (ZIPPELIUS, 

1985) ou, do ponto de vista sociológico, como monopólio da violência 

física legítima, o que merecerá uma análise mais detida. Nos tópicos 

seguintes serão examinados estes três elementos constitutivos do Estado e 

algumas questões importantes acerca deles. 

 

4.1. Elemento humano 
 

O elemento humano, como dito, é um dos elementos essenciais do 

Estado, na medida em que este é concebido, em uma de suas acepções 

principais, como uma sociedade humana politicamente organizada. Com 

efeito, este é um dos elementos materiais do Estado (junto com o 

território), e logicamente o antecedem em termos históricos (embora 

sejam conformados pelo e ganhem seu delineamento e sua configuração 

por obra do poder político, como se verá adiante).138-139 

                                                             
138 “Os elementos anteriores ao Estado são dois: em primeiro lugar, certo número de homens, 
que formam a matéria do agrupamento estatal; depois, um território delimitado, formando o 
marco e a base do agrupamento.” (DABIN, 2003, p. 11). 
139 DUGUIT reconhece a existência de um elemento humano imprescindível ao Estado, 
embora objete a ideia reputada por ele como escolástica e metafísica, de que tal elemento 
seja dotado de uma consciência e de uma vontade (DUGUIT, 1918). Para o autor, o 
essencial parece radicar no elemento político consistente na diferenciação entre 
governantes e governados: “O segundo elemento do Estado é o que denominamos 
diferenciação entre governantes e governados. Reduzido a seus elementos simples, este 
fato é a separação em um grupo social entre indivíduos que possuem uma força maior do 
que outros indivíduos; e que de fato são capazes de impor sua vontade aos outros 
indivíduos, por meio de tal força superior. Os primeiros são os governantes; os segundos 
são os governados.” (DUGUIT, 1918, p. 50). 
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Debateu-se durante bastante tempo a doutrina dedicada ao estudo 

do Estado sobre qual seria o conceito correlato ao elemento humano do 

Estado correto, investigando se este corresponderia mais propriamente à 

ideia de população, de nação ou de povo, e em que sentido poderiam ser 

tomadas tais expressões. 

Primeiramente deve-se observar que a terminologia, aqui, é 

equivoca e plurívoca, uma vez que nenhuma dessas expressões possuem 

sentidos únicos e claros, pelo que será necessário algum esforço de análise 

e alguma discussão para compreender qual a descrição mais fidedigna do 

elemento humano típico da sociedade estatal. 

População parece não consistir em um conceito satisfatório para 

descrever o elemento humano típico do Estado. Com efeito, trata-se de 

um conceito essencialmente quantitativo (demográfico), sendo 

normalmente compreendido como o número de pessoas presentes em 

determinado lugar em determinado momento. Nesse sentido ensina Jorge 

MIRANDA: 

 
“Do conceito de povo distingue-se claramente o de população. Povo 
corresponde a um conceito jurídico e político, a população a um conceito 
demográfico e econômico. O primeiro é uma unidade de ordem, a 
segunda a simples soma de uma multiplicidade de homens 
atomisticamente considerados. A população é o conjunto de residentes em 
certo território, sejam cidadãos ou estrangeiros; o povo é o conjunto de 
cidadãos, residentes ou não no território do Estado.” (MIRANDA, 2004, 
p. 64). 

 

Assim, um Estado possui e tem que possuir – sem dúvidas – 

população, mas essa noção abrange nacionais e estrangeiros, maiores e 

menores, pessoas residentes e em trânsito, por exemplo. Além disso, não 
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apenas o Estado possui população, conceito demográfico como se vê, 

mas também outras unidades supranacionais ou subnacionais. Assim, um 

continente possui população, bem como uma província, uma cidade, um 

vilarejo, um distrito. 

Como se vê, o conceito demográfico de população revela-se 

genérico demais, pois nada diz sobre a qualidade do contingente humano 

em questão, além de aplicar-se a quaisquer âmbitos territoriais 

imagináveis, não descrevendo de maneira fidedigna o elemento humano 

típico da sociedade estatal. 

Tampouco se aplica apenas a sociedades humanas, mas abrange até 

mesmo outras sociedades animais. Com efeito, uma matilha ou um 

cupinzeiro são sociedades animais que possuem população, o que já 

demonstra desde logo a excessiva amplitude e imprecisão que tornam tal 

expressão insatisfatória para traduzir o elemento humano característico do 

Estado. 

A população de um Estado pode variar enormemente, indo desde 

vários milhões de pessoas a apenas alguns milhares, encontrando-se 

(normalmente) em relação diretamente proporcional com o território, de 

modo que os Estados com grande extensão territorial costumam ter 

demografia elevada, ao passo que Estados com pequena extensão ou 

micro-estados costumam ter populações muito menores. Como ensina 

DABIN, 

 
“Um homem ou alguns homens não bastam para formar um Estado. (...) 
Os homens assim agrupados no Estado podem ser, ademais, numerosos, 
muito numerosos ou pouco numerosos: determinados Estados são ricos 
em homens, outros pobres ou muito pobres. Nem por isso deixam de ter, 
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uns e outros, a natureza de Estado. É preciso, sem embargo, para que o 
Estado surja, que haja um número bastante considerável de homens, 
porque em caso contrário, a necessidade específica que esta forma social 
tende a satisfazer careceria do único meio capaz de dar-lhe nascimento. Se 
terá, então, um agrupamento, talvez de caráter político, mas inferior, uma 
cidade por exemplo, ainda quando leve o título de Estado no sentido do 
direito internacional positivo.” (DABIN, 2003, p. 12). 

 

O conceito é demasiadamente amplo e acaba por incluir pessoas 

que não fazem parte da sociedade política (BONAVIDES, 2009). Assim, 

estrangeiros em trânsito, imigrantes ilegais e apátridas momentaneamente 

presentes no território são parte da população, mas parece equivocado 

considerá-los membros do Estado, dessa sociedade politicamente 

organizada. 

A posição predominante é, por isso, no sentido de rejeitar-se o 

conceito de população como apto a descrever adequadamente o elemento 

humano característico do Estado, pelo que se faz necessário investigar os 

demais conceitos. 

O conceito de nação, por sua vez, é intimamente relacionado com a 

ideia de estado, tanto que o vínculo de um indivíduo com um Estado é 

denominado até hoje, em muitos países, nacionalidade.140 No entanto, a 

noção de nação é complexa141 e, novamente, plurívoca e equívoca, e a 

relação da ideia de nação com as sociedades políticas surgidas após a 

modernidade é igualmente complexa. 
                                                             
140 Para descrever o vínculo político e jurídico que une um indivíduo a um Estado utiliza-
se por vezes a expressão nacionalidade e por vezes a expressão cidadania, como se verá 
adiante. 
141 Como se verá, há dois elementos na noção de nação no sentido aqui explorado, um 
objetivo e um subjetivo. O objetivo corresponde a características comuns partilhadas 
pelos membros do grupo (físicas e/ou culturais), o subjetivo ao elemento psicológico 
geralmente descrito como sentimento de pertença ou pertencimento. 
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De um ponto de vista antropológico e sociológico a nação 

consistiria em um grupamento humano que partilharia determinadas 

características comuns, que podem ser físicas ou culturais. Assim uma 

nação em geral partilha uma cultura e, não raro, traços étnicos comuns. 

Os traços comuns podem ser diversos: aparência física (fenótipo), língua 

comum, religião, folclore, costumes, ou outros aspectos culturais 

partilhados.  

Ainda do ponto de vista sociológico ou antropológico, para a 

caracterização de uma nação é comum a referência, além dos ditos traços 

comuns, a um sentimento de pertença dos indivíduos relativamente ao 

grupo (BONAVIDES, 2009). O sentimento de pertença consiste à 

condição psicológica dos indivíduos de considerarem-se parte da 

comunidade unida por traços comuns e que se traduz em identidade de 

um indivíduo como pertencente ao grupo e, ao mesmo tempo, em uma 

noção de diferença relativamente a todos os demais grupos distintos do 

seu. 

Muitos autores falam, ainda, na noção de uma herança comum 

compartilhada (passado comum), e no sentimento de interesses comuns 

(presente comum) e uma vontade de permanecer como parte integrante 

do grupo (futuro comum), como decorrentes de tal sentimento de 

pertença, de modo que o conceito de nação, no sentido aqui explorado, 

entrelaçaria não só os indivíduos pertencentes à geração presente, mas 

também uniria gerações passadas e futuras (BONAVIDES, 2009).142 

                                                             
142 Às vezes essa mesma noção sociológica ou antropológica, composta de elementos 
comuns e sentimento de pertença, é referida não como nação, mas como povo. É nesse 
sentido que por vezes se fala, indistintamente, de povos indígenas ou nações indígenas, 
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Por outro lado, ao se examinar a história do Estado moderno desde 

seu surgimento, bem como os Estados concretamente existentes desde 

então, constata-se facilmente que os Estados não precisam corresponder – 

e geralmente não correspondem – a uma nação no sentido ora explorado, 

de modo que esta expressão não parece descrever adequadamente o 

elemento humano típico daqueles. 

É extremamente comum que grupos sem traços comuns e sem 

sentimento de pertença sejam unidos pelo poder político sob um único 

Estado – origem dos Estados chamados plurinacionais, predominantes no 

mundo. Mais do que isso, é comum termos certos Estados constituídos 

grupos bastante heterogêneos – etnicamente e/ou culturalmente – e que, 

em muitos casos, não possuem qualquer sentimento de identidade ou 

pertença entre si – o que gera, em alguns casos, inclusive sérios problemas 

envolvendo minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, por exemplo, bem 

como os movimentos autonomistas e separatistas.143 

                                                                                                                                                  
por exemplo. Aqui se reservou a expressão nação para designar tal acepção 
(sociológica/antropológica), reservando-se a expressão povo para traduzir conceitos 
diversos, de natureza política ou jurídica, como se verá. 
143 Não é necessário esforço para demonstrar a natureza plurinacional dos Estados 
contemporâneos, bastando alguns exemplos. Populações heterogêneas são 
compreendidas pelos mais variados Estados. Veja-se, como exemplo, a Bélgica, com 
diversos grupos linguísticos e religiosos. Há semelhança no particular, pelo menos em 
parte, com a Suíça, por exemplo. Algumas regiões são parte integrante de um Estado a 
despeito de sua população ter traços físicos, culturais e mesmo genealógicos muito mais 
fortes com o contingente humano de outro Estado, como é o caso, por exemplo, da 
Córsega, ilha politicamente integrante da França, mas majoritariamente integrada por 
população de língua, cultura e etnia italianas. Na América Latina o exemplo é ainda mais 
claro, na medida em que as populações são compostas por variados componentes de 
diferentes origens, abrangendo contingentes humanos (maiores ou menores) de origem 
europeia e de autóctones (populações indígenas), muitos dos quais pertencentes a 
inúmeros povos ou nações, com língua, religião, costumes e até mesmo etnia diversos, 
como ocorre na Colômbia, na Bolívia e no México, entre outros. Além disso, por vezes 
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DUGUIT refere-se ao problema dos Estados plurinacionais, 

utilizando como exemplos o antigo Império Austro-Húngaro e o governo 

inglês sobre a Irlanda, os quais demonstram não ser exato afirmar que o 

Estado exerça poder apenas sobre determinada nação: 

 
“De outro lado, frequentemente o poder do Estado é exercido sobre 
muitos indivíduos que verdadeiramente não fazem parte da nação 
considerada. Todos sabem que qualquer governo exerce uma autoridade 
que, embora variável conforme o país, mas reconhecida em todo lugar, 
sobre todos os indivíduos que, mesmo não sendo nacionais, encontram-se 
sobre seu território. Além disso, muitos indivíduos podem ser e são, de 
fato, súditos de um país sem serem nacionais dele.” (DUGUIT, 1918, p. 
56).144 

 

A despeito disso, a associação entre Estado e a ideia de nação 

parece ser bastante forte, a ponto do vínculo que une um indivíduo a um 

Estado ser denominado de nacionalidade. Isso se deve, historicamente, a 

certas ideias, como o afirmado “princípio das nacionalidades”, segundo o 

qual cada nação teria o direito de constituir-se em Estado soberano, e, 

ainda, a denominada ideologia nacionalista.  

Tal ideologia foi afirmada em uma fase de consolidação dos 

Estados, como meio de afirmar a unidade nacional e criar ou reforçar os 

laços de fidelidade entre a população e o Estado, apelando para os 

elementos emotivos que a noção de nacionalidade e identidade nacional 

evocam, embora, como visto, do ponto de vista científico, tal concepção 
                                                                                                                                                  
populações semelhantes em termos étnicos e culturais encontram-se dispersas entre 
diferentes Estados soberanos, como parece ser o caso da Alemanha e da Áustria. 
144 DUGUIT exemplifica com os nativos de territórios do antigo império colonial 
francês, que eram súditos, mas não cidadãos nem nacionais, de acordo com o direito 
colonial. O mesmo valeria, como observa o autor, para os habitantes de países em regime 
de protetorado e situações análogas (DUGUIT, 1918). A distinção entre nacional, 
cidadão e súdito será abordada adiante. 
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não corresponda à realidade política moderna e contemporânea 

(BONAVIDES, 2009).145 

Assim, embora a ideologia nacionalista tenha tentado consolidar os 

Estados sob uma ideia de uma nacionalidade comum, buscando criar um 

sentimento de pertença, o fato é que Estados não precisam corresponder 

a nações e, frequentemente, não correspondem, de modo que, do ponto 

de vista científico, a noção sociológica ou antropológica de nação não 

descreve corretamente o elemento humano típico do Estado. O mesmo 

vale para o conceito de povo, se tomado em sentido antropológico ou 

sociológico (não político ou jurídico, como se verá a seguir). 

Povo é expressão igualmente equívoca e plurívoca, sendo utilizada, 

em alguns casos, no mesmo sentido de nação, na acepção sociológica ou 

antropológica que se acaba de explorar, cabendo, se utilizada nessa 

                                                             
145 Sobre a ideologia nacionalista, confira-se o seguinte trecho da obra de Jean DABIN: 
“Na prática, em nossos dias, é o princípio da nacionalidade, ainda que entendido de formas 
muito diversas, o que se propõe como o critério racional, natural, do agrupamento dos 
indivíduos no Estado: este não deve abranger, tanto quanto possível, senão os nacionais 
e, se possível, todos os nacionais. O problema das relações entre nacionalidade e Estado 
é assim resolvido por meio da ideia de coincidência entre Estado e nação. É o famoso 
direito dos povos a dispor sobre si mesmos que, ressalvadas divergências de 
interpretação sobre o princípio e sobre as modalidades, é reconhecido em todas as partes, 
na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na América. Ao lado deste critério deve 
mencionar-se outro, concorrente, cuja importância prática é muito menor, mas que, sem 
embargo, representa uma ideia-força: o princípio do Estado de classe, entendido como o 
da classe proletária, instrumento de revolução, precursor da sociedade universal sem 
classes.” (DABIN, 2003, p. 15). Sob a ideologia nacionalista, portanto, a cada nação 
deveria corresponder um Estado. O advento do marxismo-leninismo e dos estados 
socialistas substituiu de forma importante tal noção pela noção de Estado de classe. Nela 
o Estado sob o capitalismo é Estado da classe burguesa, que deve ser destruído, por 
meio da revolução, e o Estado socialista é Estado da classe operária, ao qual incumbe 
destruir o modo de produção capitalista e transformar a sociedade até o advento do 
comunismo, quando deve desaparecer. 
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acepção, as mesmas considerações que se acaba de expender sobre nação. 

Assim consigne-se desde logo que povo, no sentido aqui utilizado, não 

equivale a nação, possuindo duas acepções distintas, uma jurídica e outra 

política (BONAVIDES, 2009). 

No sentido jurídico, povo é expressão que designa o conjunto de 

nacionais (por vezes chamados de cidadãos). Nacional é toda pessoa que 

detém o vínculo da nacionalidade (ou cidadania) com determinado 

Estado; vínculo este que gera direitos e deveres específicos tanto para o 

indivíduo quanto para o Estado. Dizendo-se o mesmo de outro modo, 

nacional é toda pessoa reconhecida pelo Estado – através de suas normas 

jurídicas – como membro da sociedade política. Nesse sentido a expressão 

de Marcello CAETANO, que ensina que 

 
“(...) o vínculo que liga os indivíduos de uma comunidade política e os 
integra em certo Povo chama-se nacionalidade ou cidadania e a esta qualidade 
correspondem certos direitos, e certas obrigações para com a colectividade 
e para com os outros cidadãos. Porque o povo é constituído apenas pelos 
nacionais, resulta que só estes podem intervir no exercício do poder 
constituinte (originário) e que só estes em princípio gozam de direitos 
políticos (embora nem todos eles, pois há os menores, os dementes...), isto 
é, podem ser cidadãos activos.” (CAETANO, 2009, p. 124). 

 

Alguns Estados utilizam a expressão nacionalidade para designar o 

vínculo político-jurídico que os une com seus nacionais (a França, por 

exemplo, nationalité), outros utilizam a expressão cidadania para designar a 

mesma condição (a Itália, por exemplo, cittadinanza). A despeito disso, 

como a cidadania muitas vezes é utilizada em outros sentidos (como, por 
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exemplo, para descrever a condição de titular de direitos políticos), 

prefere-se aqui designar tal vínculo pela expressão nacionalidade.146 

Um primeiro esclarecimento a ser feito é apontar o equívoco 

existente em se imaginar que apenas os nacionais de determinado Estado 

possuem direitos e deveres na ordem jurídica daquele. Ou seja, imaginar 

que as normas jurídicas do país são obrigatórias apenas para os nacionais, 

equívoco que é mais frequente do que se possa imaginar. 

Diversos sistemas jurídicos pré-modernos adotavam o critério da 

pessoalidade (ou da nacionalidade) para sua vigência. Assim, na Idade 

Média, por exemplo, nos reinos germânicos que sucederam o Império 

Romano do Ocidente após seu fim no século V, o direito romano ainda 

era aplicável às populações romanizadas (ex-integrantes daquele império), 

ao passo que os direitos germânicos147 eram aplicáveis às populações 

“bárbaras” (isto é, não romanas). 

Os sistemas jurídicos modernos, no entanto, adotam como regra 

geral o princípio da territorialidade, segundo o qual o direito aplicável a 

qualquer pessoa presente no território do Estado ou sob sua jurisdição é o 

direito positivo daquele Estado, independentemente da nacionalidade ou 

                                                             
146 A dissidência ocorre também entre diferentes autores. Jorge MIRANDA, por 
exemplo, prefere a expressão cidadania à expressão nacionalidade: “Ao conceito de povo 
reporta-se o de cidadania. Cidadãos são os membros do Estado, da Civitas, os 
destinatários da ordem jurídica estatal, os sujeitos e os súditos do poder. (...) Cidadania é 
a qualidade de cidadão. E por este motivo, a palavra ‘nacionalidade’ (...) deve ser afastada, 
porquanto menos precisa. ‘Nacionalidade’ liga-se a nação, revela a pertença a uma nação, 
não a um Estado. (...) Cidadania significa ainda, mais vincadamente, a participação em 
um Estado democrático” (MIRANDA, 2004, p. 98-100). 
147 Havia vários direitos germânicos correspondentes aos diferentes povos germânicos, 
como ostrogodos, visigodos, francos e assim por diante. Cada um deles de caráter 
costumeiro (consuetudinário) e aplicável aos membros do grupo, com exclusividade 
(GILISSEN, 1986). 
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demais qualificações da pessoa em questão (ao menos em princípio, 

ressalvados casos excepcionais como as imunidades diplomáticas, por 

exemplo).148 

Assim, não parece ser correta a definição segundo a qual povo é o 

conjunto de pessoas que, por integrarem o Estado, estão sujeitas às 

normas jurídicas criadas pelo Estado, pois também estrangeiros e 

apátridas presentes no território nacional estão sujeitos àquelas normas, 

por exemplo, por força do referido princípio da territorialidade das leis.149 

Desse modo, parece mais acertado afirmar que, por força do 

vínculo político-jurídico específico que mantém com o Estado, os 

nacionais (“cidadãos”) possuem direitos específicos, que os não-nacionais 

(estrangeiros) não possuem, assim como deveres que, igualmente, não 

correspondem aos estrangeiros.150 

São exemplos dos primeiros os direitos políticos, como o sufrágio e 

suas decorrências, a alistabilidade e a elegibilidade. Em geral apenas os 

                                                             
148 Há exceções ao princípio da territorialidade das leis, naturalmente, tais como a 
extraterritorialidade, o reenvio ou recepção formal, e o privilégio de extraterritorialidade 
de que gozam certas autoridades, tais como os chefes de Estado e os representantes 
diplomáticos (CAETANO, 2009, p. 128). 
149 Desse modo, um estrangeiro tem que cumprir as leis como qualquer nacional quando 
se encontra em território nacional, ficando sujeito às sanções previstas pelo direito 
nacional – de multas à prisão, por exemplo – caso as infrinja. Vê-se, desde logo, como é 
incorreta a concepção que afirma que o povo é o contingente humano sujeito à 
incidência das normas jurídicas estatais. 
150 Essa parece ser uma possível objeção à concepção kelseniana acerca do elemento 
humano do Estado, pois ensina aquele autor: “A população é constituída pelos 
indivíduos que pertencem a um Estado. Se se pergunta por que é que um indivíduo, 
conjuntamente com outros indivíduos, pertence a um determinado Estado, não 
poderemos encontrar outro critério para a resposta que não seja o de que ele está, 
conjuntamente com os outros, submetido a uma determinada ordem coercitiva 
relativamente centralizada. (...) A população do Estado é o domínio pessoal de vigência 
da ordem jurídica [estatal]”. (KELSEN, 2003, pp. 318-319). 
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nacionais podem participar da formação das decisões estatais, e tal direito 

geral de participação na formação da vontade estatal (ou das decisões 

políticas) é denominado sufrágio. Do sufrágio decorrem a alistabilidade, 

correspondente à capacidade de alistar-se como eleitor e votar nas eleições 

(capacidade eleitoral ativa ou mínima), e a elegibilidade, correspondente à 

capacidade de candidatar-se a cargos eletivos (capacidade eleitoral 

passiva). Os direitos políticos concernentes ao sufrágio e seu exercício, 

mediante o voto, são normalmente restritos aos nacionais, não se 

estendendo a estrangeiros ou apátridas. 

É exemplo dos deveres específicos dos nacionais, particularmente, o 

serviço militar obrigatório, pois se entende como um dos deveres 

fundamentais dos nacionais concorrer para com a defesa da soberania do 

Estado e tal dever, naturalmente, não se estende àqueles que não possuam 

a condição de nacional. 

Tem-se que povo em sentido jurídico, portanto, corresponde ao 

conjunto das pessoas que possuem a nacionalidade de determinado 

Estado (BONAVIDES, 2009), concepção esta que parece descrever 

corretamente o elemento humano típico da sociedade política estatal 

melhor do que qualquer conceito rival.151 

Dito isso, é importante mencionar que se faz necessário que os 

Estados adotem algum sistema de atribuição de nacionalidade, pelo qual, 
                                                             
151 A visão de DUGUIT, como de costume, destoa das concepções predominantes: “a 
nação, para nos valermos de termos por vezes utilizados, não é nem um elemento 
subjetivo do Estado nem um elemento objetivo do Estado; isto é, ela não é nem o sujeito 
nem o objeto do poder político, mas apenas o limite do exercício daquele poder político, 
do ponto de vista das pessoas. Esta é a razão pela qual, nas relações internacionais, as 
questões de nacionalidade ocupam uma posição tão importante; elas são resolvidas pelas 
normas de Direito Internacional Público.” (DUGUIT, 1918, p. 53) 
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por meio de seus sistemas jurídicos, especificam quais as condições a 

serem satisfeitas para que uma pessoa possa ser considerada nacional, pois 

como ensina Jorge MIRANDA “A determinação da cidadania de cada 

indivíduo equivale à determinação do povo (e, portanto, do Estado) a que 

se vincula. Tal como a determinação de quem compõe em concreto certo 

povo passa pelo apuramento das regras sobre aquisição e perda da 

cidadania aí vigentes.” (MIRANDA, 2004, p. 101). 

A nacionalidade pode ser originária, quando é definida logo no 

nascimento da pessoa em questão, ou derivada, quando é decorrente de 

fatos posteriores ao nascimento. Embora haja uma tendência à 

equiparação em direitos e deveres e, consequentemente, em não 

discriminação entre nacionais natos (detentores de nacionalidade 

originária, desde o nascimento) e naturalizados (detentores de 

nacionalidade derivada, por naturalização), alguns poucos direitos podem 

e costumam ser restritos aos detentores de nacionalidade originária.152 

Os sistemas básicos de atribuição de nacionalidade originária são o 

denominado jus solis ou direito do solo e o denominado jus sanguinis, ou 

direito do sangue. A nacionalidade originária dá-se pelo nascimento, e 

independe, portanto, da vontade. Todo aquele que ao nascer preenche os 

requisitos para ser considerado nacional de um Estado é reputado 

nacional daquele Estado. 

                                                             
152 No Brasil, por exemplo, alguns cargos somente podem ser exercidos por brasileiros 
natos, como o de oficial das forças armadas, de Presidente da República ou de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. Tais restrições normalmente relacionam-se com 
imperativos de segurança nacional. Consultar o art. 12 § 3º da Constituição Federal de 
1988. 
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A nacionalidade derivada, aquela que não decorre do fato natural do 

nascimento em circunstâncias atributivas da nacionalidade de acordo com 

o sistema jurídico vigente. Ao contrário, depende do preenchimento 

(posterior ao nascimento) de certos requisitos legais – normalmente 

tempo de residência no território, exercício de atividade produtiva e 

indicadores da conduta moral, como ausência de condenação criminal – e 

da manifestação de vontade de adquirir a nacionalidade daquele Estado.153 

Além dos requisitos legais, é essencial a manifestação de vontade do 

naturalizando no sentido de adquirir a nacionalidade deste Estado para 

que seja possível a naturalização, sendo que por vezes exige-se ainda a 

renúncia à nacionalidade anterior porventura titularizada pelo 

naturalizando, para evitar ou reduzir casos de polipatridia ou múltipla 

nacionalidade (tema a ser tratado logo adiante). 

O procedimento por meio do qual alguém que não possuía 

nacionalidade, ou possuía outra nacionalidade, adquire a nacionalidade de 

um Estado após seu nascimento é denominado naturalização. 

Assim, fica claro que povo em sentido jurídico consiste no conjunto 

dos nacionais, sejam eles detentores da nacionalidade originária, sejam eles 

detentores da nacionalidade por derivada, adquirida pelo procedimento de 

naturalização. 

Inicialmente de se observar que a nacionalidade pode ser originária 

ou derivada. A primeira decorre do nascimento e independe da vontade 

                                                             
153 Como ensina MIRANDA, “a naturalização ou qualquer outra forma de aquisição 
superveniente da cidadania pressupõe o consentimento; e este deve ser dado, em regra, 
explicitamente e não pelo silencio, para garantia da liberdade das pessoas.” (MIRANDA, 
2004, p. 105). 
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daquele que a possui, bastando o preenchimento dos requisitos legais para 

a aquisição da mesma. A segunda, contrariamente, é posterior ao 

nascimento, depende do preenchimento dos requisitos legais e da 

manifestação de vontade do interessado em adquirir a nacionalidade. A 

nacionalidade derivada adquire-se pelo processo denominado 

naturalização. 

São integrantes do povo em sentido jurídico, elemento humano do 

Estado, como visto, todos aqueles que ostentem a condição de nacionais, 

seja a nacionalidade originária ou derivada, isto é, seja decorrente do fato 

natural do nascimento, seja ela superveniente, decorrente de processo de 

naturalização. 

Como já mencionado, os Estados estabelecem diferentes critérios 

tanto para o reconhecimento e a transmissão da nacionalidade originária 

quanto para a aquisição da nacionalidade por naturalização. Como ensina 

Jorge MIRANDA, 
 

“(...) Há dois tipos fundamentais de critérios: o da filiação ou jus sanguinis – 
vindo da Grécia e de Roma, em conexão com a estrutura dos respectivos 
Estados e hoje prevalecente em Estados de formação antiga – e o do local 
de nascimento ou jus soli – vindo da Idade Média, por influência dos laços 
feudais, e hoje prevalecente em Estados jovens e de imigração.” 
(MIRANDA, 2004, p. 101). 

 

Além disso, a nacionalidade é concebida estritamente como vínculo 

que une uma pessoa a um Estado (seja qual forma a forma adotada, se 

unitária ou federal), sendo estranha a uniões de Estados que não se 

caracterizem como Estados soberanos. Assim, a confederação não origina 

uma cidadania ou nacionalidade, diversamente do que se verifica na 
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federação, como relembra Jorge MIRANDA: “(...) em rigor só em Estado 

federal [ou unitário] há cidadania comum e, na maior parte dos casos, a 

cidadania federal precede a de cada Estado federado.” (MIRANDA, 2004, 

p. 288). Normalmente se reconhece, ainda, apenas uma cidadania ou 

nacionalidade (a conferida pelo Estado federal) e não duas (aquela mais a 

do Estado federado), mas há constituições (como a dos EUA de 1787) 

que parecem prever “duas” cidadanias ou nacionalidades.154 

É importante observar com este autor, ainda, que não apenas o 

direito interno ou nacional regula o reconhecimento, a aquisição e a perda 

da condição de nacional, mas também o Direito Internacional, que 

estabelece vários princípios nesta matéria. Entre outras coisas exige-se a 

existência de um vínculo efetivo entre o Estado e a pessoa em questão. As 

normas estatais naturalmente não podem dizer respeito à aquisição ou 

perda de uma nacionalidade ou cidadania estrangeiras. Entende-se, ainda, 

que as normas relativas à aquisição e perda da nacionalidade não podem 

ser discriminatórias (MIRANDA 2004, p. 105). 

Cabe explicar, portanto, os mencionados sistemas de atribuição de 

nacionalidade originária, a saber, o jus solis (ou juris solis), expressão latina 

cujo significado é “direito do solo”, e o sistema alternativo, denominado 

                                                             
154 No mesmo sentido, há na doutrina quem fale em duas nacionalidades no Estado 
federal. É o caso de HAURIOU, que afirma que, neste, “há uma nacionalidade federal 
que se sobrepõe ou se justapõe às nacionalidades particulares, do mesmo modo que a 
soberania do super-Estado se soprepõe ou justapõe à dos Estados particulares; cada um 
dos cidadãos de um Estado federal possui duas nacionalidades, da mesma forma que é 
sujeito a duas soberanias.” (HAURIOU, 1929, p. 124). A rigor, do mesmo modo que 
atualmente não mais se afirmam duas soberanias, mas uma única, pertencente ao Estado 
federal, detento os Estados federados apenas autonomia, em geral compreende-se que 
apenas o Estado federal, pessoa jurídica de Direito Internacional Público, é capaz de 
conferir, em sentido próprio, nacionalidade. 
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jus sanguinis (ou juris sanguinis), expressão latina cujo significado é “direito 

do sangue”. 

Pelo sistema do jus solis o critério de atribuição da nacionalidade 

originária é o local do nascimento. Para os Estados que o adotam, todo 

aquele nascido em território nacional, independentemente da 

nacionalidade dos pais, é nacional, salvo exceções expressamente previstas 

na legislação. Esta é a regra geral, portanto, nascimento em território 

nacional. 

Assim, o filho de pai e mãe nacionais ou estrangeiros nascido 

dentro do território de um Estado que se filie ao sistema do jus solis 

adquirirá a nacionalidade deste Estado, sendo a nacionalidade dos pais, em 

princípio, irrelevante. 
Pelo sistema do jus sanguinis, contrariamente, o critério de atribuição 

da nacionalidade originária é a filiação ou descendência. Assim, nos países 

que adotam tal sistema, será considerado nacional o filho de nacionais, 

independentemente do local onde ocorra o nascimento, ou seja, quer o 

nascimento ocorra no âmbito do território nacional, quer ocorra fora dele. 

Esta será a regra geral de atribuição de nacionalidade originária – 

filiação ou descendência –, sendo em princípio irrelevante o local do 

nascimento (salvo exceções expressamente previstas na legislação), 

podendo variar em aspectos secundários (como, por exemplo, o número 

de gerações pelas quais a nacionalidade se transmitirá para os descentes). 

Na prática, no entanto, predominam os sistemas ecléticos ou 

híbridos de atribuição de nacionalidade originária, que, como o nome 

indica, combinam, de diferentes maneiras, os sistemas do jus solis e do jus 
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sanguinis. Em geral tais sistemas adotam um desses critérios como regra de 

transmissão de nacionalidade e estabelecem algumas hipóteses baseadas 

no critério contraposto como exceções. 

Assim o direito brasileiro de nacionalidade adota o jus solis como 

regra geral de atribuição de nacionalidade originária, contemplando 

algumas exceções à sua incidência, e adotando o jus sanguinis como critério 

residual, para casos especiais.155 O direito italiano, por sua vez, por 

exemplo, adota o critério oposto do jus sanguinis com regra geral, com 

algumas exceções à sua incidência, adotando o jus solis como critério 

residual, para casos especiais. 

 

4.1.1. Apatridia e polipatridia 
 

Por fim observe-se que a combinação dos diversos critérios de 

atribuição de nacionalidade originária por diferentes Estados, entre outros 

fatores (como a perda de nacionalidade ou a naturalização) pode gerar as 

situações denominadas de apatridia (ausência de nacionalidade) ou 

polipatridia (nacionalidade múltipla ou plúrima). 

Em geral concebe-se que cada indivíduo deveria possuir uma 

nacionalidade, isto é, estar vinculado a um Estado, inclusive por questões 

de fidelidade e relativas a deveres fundamentais, como o serviço militar 

obrigatório (e, especialmente, em caso de convocação em virtude de 

guerra). Ocorre que por vezes pode se dar que o indivíduo não possua 

                                                             
155 Consulte-se o art. 12, inciso I, alíneas “a” a “c” da Constituição de 1988. 
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qualquer nacionalidade – caso da apatridia – ou que, contrariamente, 

possua duas ou mais nacionalidades – polipatridia. 

Uma pessoa que seja filha de pais nacionais de um Estado que adote 

o critério do jus solis e que porventura venha a nascer em um território de 

outro Estado que adote o critério do jus sanguinis, por exemplo, em 

princípio será apátrida (ou heimatlos, expressão grega sinônima), isto é, não 

possuirá nacionalidade. 

Isso porque não adquiriu a nacionalidade dos pais, pois pelo sistema 

que rege a transmissão dessa nacionalidade o que importa é o nascimento 

em território nacional, que, no caso, não ocorreu. Tampouco adquiriu a 

nacionalidade do Estado em cujo território nasceu, pois, pelo sistema que 

rege a transmissão da nacionalidade neste último, o fato do nascimento no 

território é irrelevante, somente sendo reconhecido como nacional o filho 

de nacionais, o que não é o caso. Logo, a criança será, em princípio e 

salvo alguma exceção legal prevista, apátrida, não possuindo vínculo de 

nacionalidade nem com o Estado de nacionalidade dos pais nem com o 

Estado em cujo território nasceu. 

Outro caso de apatridia é o caso em que um indivíduo nasceu com 

uma nacionalidade mas, por algum motivo legalmente previsto, sofreu a 

sanção da perda de nacionalidade – hipótese hoje bastante rara, mas ainda 

existente. Nesta hipótese, caso o indivíduo não possua outra 

nacionalidade, passa a ser apátrida. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, 

com o naturalizado que, não possuindo outra nacionalidade, venha a ter 

sua naturalização cancelada.156 

                                                             
156 Veja-se a previsão contida no art. 12, § 4º, inciso I, da Constituição de 1988. 
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O oposto igualmente pode se dar, o que origina a situação de 

polipatridia, isto é, de um indivíduo com múltiplas nacionalidades – duas 

ou mais. Imagine-se o caso de alguém que seja filho de pais de um Estado 

que adote o critério do jus sanguinis e que, eventualmente, venha a nascer 

em território de outro Estado que adote o critério do jus solis. Neste caso 

ostentará ambas as nacionalidades, tanto a dos pais quanto a do Estado 

em cujo território nasceu, pois preenche ambos os critérios de atribuição 

de nacionalidade (tanto o do Estado do qual os pais são nacionais quanto 

o do Estado em cujo território nasceu). 

A pessoa em questão é filha de nacionais do Estado A, que adota o 

jus sanguinis, adquirindo, assim, pela filiação, esta nacionalidade e, tendo 

nascido no Estado B, que adota o jus solis, preenche também 

(cumulativamente) a condição de ser nacional deste Estado, em princípio, 

ostentando, portanto, duas nacionalidades originárias, caracterizando-se 

como polipátrida. É o caso clássico de filhos de italianos (jus sanguinis) 

nascidos no Brasil ou nos Estados Unidos (jus solis). 

Outras hipóteses podem se dar, como, por exemplo, o caso de 

alguém que nasceu com uma nacionalidade e, após, por naturalização, 

adquiriu uma segunda nacionalidade, sem perder a primeira. O exemplo 

seria o de um italiano que adquirisse outra nacionalidade por naturalização 

(pois atualmente a Itália não adota o princípio da unicidade da 

nacionalidade, segundo o qual a naturalização acarreta a perda da 

nacionalidade anterior).157 

                                                             
157 O caso brasileiro é mais complexo porque, em princípio, a naturalização de brasileiro 
acarreta a perda da nacionalidade deste, salvo exceções previstas na Constituição. 
Confira-se o art. 12, § 4º, II da Constituição de 1988. 
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Como se percebe, as situações de apatridia ou polipatridia podem 

decorrer não apenas da combinação dos diversos critérios de atribuição de 

nacionalidade originária, mas também de outros fatores supervenientes 

referentes à aquisição de nacionalidade derivada (naturalização) ou à perda 

da nacionalidade originária ou derivada. 

Independentemente desses fatores, e retornando ao tema do 

elemento humano do Estado concebido como povo em sentido jurídico, 

constata-se que integram esse conceito todos os nacionais, sejam eles 

natos (detentores de nacionalidade originária) ou naturalizados (detentores 

de nacionalidade derivada), e que se excluem desse conceito os 

estrangeiros e os apátridas. Dessa explicação fica mais claro ainda porque 

o conceito de população é inadequado para descrever o elemento humano 

da sociedade estatal, pois demograficamente integram a população 

nacionais, estrangeiros e apátridas, mas juridicamente somente integram o 

povo os nacionais. Este é, portanto, o conceito que descreve 

adequadamente o elemento humano do Estado, povo em sentido jurídico, 

como assinala Paulo BONAVIDES (2009). No mesmo sentido é o 

entendimento de CAETANO, que, após sublinhar o significado 

econômico de população (residentes no território, quer nacionais, quer 

estrangeiros) e o significado equívoco de nação (que toma principalmente 

como comunidade de cultura), ressalta: 

 
“Preferimos, pois, a palavra Povo para designar a colectividade humana 
que, a fim de realizar um ideal próprio de justiça, segurança e bem-estar, 
reivindica a instituição de um poder político privativo que lhe garanta o 
direito adequado às suas necessidades e aspirações. (...) O Povo é, pois, o 
conjunto dos indivíduos que para a realização de interesses comuns se 
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constitui em comunidade política, sob a égide de leis próprias e a direcção 
de um mesmo poder.” (CAETANO, 2009, pp. 123-124). 

 

Anteriormente se afirmou que o lado do conceito jurídico de povo, 

que se acaba de examinar, existe o conceito político (BONAVIDES, 

2009). Este é mais restritivo do que aquele, pois povo em sentido político 

corresponde a eleitorado ou corpo sufragante, e designa o conjunto das 

pessoas às quais o ordenamento jurídico de um Estado confere direitos 

políticos básicos, e estes são, como já mencionado, uma parcela dos 

nacionais. Assim, ensina BLUNTSCHLI: 

 
“Os cidadãos formam um grau mais elevado na massa dos nacionais; eles 
gozam, em sua qualidade única, de direitos políticos e, especialmente na 
constituição representativa, do direito de voto. A qualidade de cidadão 
supõe necessariamente a nacionalidade, mas, adicionalmente, implica a 
plenitude de direitos políticos; ela é a plena expressão das relações 
políticas entre o indivíduo e o Estado.” (BLUNTSCHLI, 1877, p. 190). 

 

O sufrágio, como já mencionado, é o direito subjetivo à 

participação da vida política do Estado, principalmente por meio do voto. 

A capacidade política divide-se em capacidade ativa e capacidade passiva. 

A primeira consiste na condição jurídica de alistar-se como eleitor e de 

votar, consistindo na capacidade política básica ou mínima. A segunda 

pressupõe a primeira, e inclui, além da condição de alistar-se eleitor e 

votar, a condição de ser candidato, de ser votado. 

A capacidade política passiva pressupõe a capacidade política ativa; 

ou seja, para ser candidato é necessário primeiro ser eleitor. O inverso não 

é verdadeiro, pois os requisitos de elegibilidade podem ser e muitas vezes 

são mais exigentes do que os requisitos de alistabilidade. Assim, por vezes 
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alguém possui capacidade eleitoral ativa – alistar-se e votar – mas não se 

encontra presente a capacidade eleitoral passiva – ser votado.158 

Povo em sentido político, portanto, seria o conjunto das pessoas 

que, de acordo com o direito de um Estado, têm no mínimo a capacidade 

eleitoral ativa, isto é, que podem alistar-se eleitores e votar, pelo menos. 

Obviamente compreende aqueles que têm também capacidade eleitoral 

passiva. 

Como ensina BONAVIDES, o conceito de povo em sentido 

político é demasiadamente restritivo em comparação com o povo em 

sentido jurídico, de modo que não parece adequado para descrever o 

elemento humano do Estado. A adoção de entendimento no sentido de 

que apenas os eleitores comporiam o Estado significaria a exclusão de 

todos aqueles que, por alguma razão ou mesmo circunstancialmente, não 

estivessem no gozo de seus direitos políticos, o que parece exagerado 

(BONAVIDES, 2009). 

Desse modo, o conceito adequado para descrever o elemento 

humano de que os Estados necessitam para se caracterizarem como tais 

parece ser o de povo em sentido jurídico, isto é, conjunto dos nacionais. 

                                                             
158 Em outras palavras, a elegibilidade pressupõe a alistabilidade, mas a alistabilidade não 
pressupõe a elegibilidade. Isso é de fácil compreensão. No Brasil, por exemplo, a 
capacidade eleitoral ativa (alistabilidade e voto) começa obrigatoriamente aos 18 anos 
completos e facultativamente aos 16 anos completos. O eleitor com 16 anos completos, 
mas menor de 18 anos, é alistável e pode votar, mas não é elegível. Ou seja, possui 
apenas capacidade eleitoral ativa, mas não possui capacidade eleitoral passiva, pois não 
existe no Brasil cargo eletivo cujo requisito de idade seja inferior a 18 anos (vereador). O 
analfabeto, por exemplo, pode alistar-se como eleitor e votar, ou seja, possui capacidade 
eleitoral ativa, mas não pode candidatar-se a cargo eletivo, não possuindo, portanto, 
capacidade eleitoral passiva. Consulte-se o art. 14 § 1º e § 3º, inciso VI, da Constituição 
Federal de 1988, principalmente. 
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Dito isso, passa-se no tópico seguinte a outro elemento material 

constitutivo do Estado, a saber, o elemento geográfico, ou território. 

A título de conclusão, é importante notar que seria possível afirmar 

que a população do Estado (conceito meramente demográfico, como 

visto) inclui súditos, nacionais e cidadãos. Súditos é a denominação 

genérica aplicada a qualquer pessoa que se encontre sujeita ao poder de 

império estatal, abrangendo inclusive estrangeiros e apátridas, como 

visto.159 Há súditos permanentes e súditos transitórios, sendo os primeiros 

aqueles que, embora sujeitos a um Estado, não são seus nacionais, e os 

segundos turistas ou refugiados, por exemplo. 

O nacional também se encontra sujeito ao poder de império do 

Estado, derivado da soberania estatal, enquadrando-se na condição de 

súdito em sentido amplo, mas possuindo o vínculo da nacionalidade, 

integra o povo em sentido jurídico, gozando de direitos e deveres 

específicos, como visto. A expressão cidadão, por sua vez, costuma 

designar o nacional que goza de direitos políticos (pelo menos a 

capacidade eleitoral ativa, como visto), integrando o povo em sentido 

político (eleitorado ou corpo sufragante).160 Nesse sentido, ensina 

MIRANDA que 

                                                             
159 HOBBES já afirmava: “Quem quer que penetre nos domínios de outrem passa a estar 
sujeito a todas as leis aí vigorante, a não ser que tenha um privilégio, por acordo entre os 
soberanos ou por licença especial.” (HOBBES, 2006, p. 167). 
160 Sobre a terminologia, confira-se um trecho do Contrato Social, de ROUSSEAU: 
““No mesmo instante, em lugar da pessoa particular de cada contratante, este ato de 
associação produz um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantas 
vozes a assembleia possui, a qual recebe deste mesmo ato sua unidade, seu eu comum, 
sua vida e sua vontade. Esta pessoa pública, que se forma assim pela união de todas as 
outras, tomava outrora o nome de Cidade, e toma agora o de República ou de corpo 
político, que é chamado, por seus membros, de Estado, quando é passivo, Soberano, 
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“Cidadãos activos (na expressão vinda desde o constitucionalismo) ou 
optimo iure (retomando a expressão latina) ou ainda cidadãos eleitores 
(devido à relevância central da eleição) vêm a ser os titulares de direitos 
políticos, de jus sufragiie jus honorum; os que atingem a plenitude dos direitos 
atribuídos pela ordem jurídica no seu grau máximo – o status activae civitatis; 
os que tomam parte na direcção dos assuntos públicos do país (...), no 
estabelecimento e no exercício do poder público.” (MIRANDA, 2004, p. 
61). 

 

Logo, vê-se que embora normalmente coincidentes e às vezes 

indistintas, as condições de súdito, nacional e cidadão não são 

conceitualmente idênticas e não precisam necessariamente coincidir.161 A 

                                                                                                                                                  
quando é ativo e Poder quando comparado a seus semelhantes. Em relação a seus 
associados, estes tomam, coletivamente, o nome de Povo, e se chamam, particularmente, 
de cidadãos, como participantes da autoridade soberana e súditos, quando submetidos às 
leis do Estado. Mas estes termos se confundem, muitas vezes e são tomados uns pelos 
outros; basta saber distingui-los quando são empregados em todas a sua precisão.” 
(ROSSEAU, 2008, pp. 30-31). Como se vê, na terminologia adotada pelo autor suíço, 
república equivale à noção atual de Estado, e não de forma de governo contraposta à 
monarquia (o mesmo ocorre em Jean BODIN, na famosa obra Os Seis Livros da 
República, de 1576, por exemplo). A expressão Estado designa a sociedade política em 
condição de passividade, e a expressão soberano a mesma sociedade quando ativa, 
exercendo seu poder de império. Povo é concebido como o conjunto dos membros da 
sociedade política estatal, distinguindo-se igualmente quanto participam ativamente do 
poder (cidadãos), ao votar ou eleger, por exemplo, e súditos enquanto passivos, 
submetidos ao poder e ao direito estatais. 
161 As diferentes situações do indivíduo em face do Estado, seja no que diz respeito aos 
seus deveres ou aos seus direitos, são tipificadas na conhecida teoria dos status de Georg 
JELLINEK. Como é sabido, a distinção fundamental se faz entre o status subjectionis ou 
status passivo; o status libertatis, ou status negativo; o status civitatis, ou status ativo; e, por 
fim, o status activus civitatis, ou status ativo de cidadania (ou de cidadania ativa). No 
pensamento do autor alemão, status designa uma forma de relação entre Estado e 
indivíduo que qualifica o último. Resumidamente, o status passivo significa o dever de 
submissão do indivíduo em face do Estado; o status negativo, uma esfera de liberdade ou 
negação do poder de império estatal; o status ativo, uma esfera de direitos prestacionais 
do indivíduo em face do Estado e, por fim, o status activus civitatis, a esfera compreensiva 
do direito do indivíduo tomar parte, ativamente, da vida estatal. A despeito de várias 
complexidades na teoria de JELLINEK, não é difícil associar a condição de súdito ao 
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distinção dessas diferentes relações possíveis entre um indivíduo e um 

Estado origina, ainda, a dicotomia de povo em sentido amplo e povo em 

sentido estrito. Sobre o particular, ensina Marcello CAETANO: 
 

“(...) numa parcela do território do Estado podem encontrar-se cidadãos, 
membros do Povo que forma o elemento humano do Estado, e outros 
indivíduos que, embora sujeitos ao Estado, seus súditos, não são cidadãos, 
não formam parte do seu Povo.” (CAETANO, 2009, p. 125). 

 

Como se percebe a partir da distinção de povo em sentido político e 

em sentido jurídico, os súditos não são considerados parte do Estado e, 

portanto, parte do povo. Esse tipo de situação não é de ocorrência tão 

rara quanto possa parecer. Quando territórios descobertos são ocupados, 

como foram as Américas e a Austrália, por exemplo, põe-se o problema 

das populações autóctones, dos silvícolas e aborígines, e sua pertença ao 

povo, situação também muito comum no período dos impérios coloniais 

(CAETANO, 2009, p. 125). 

Normalmente, pelo menos em estágios iniciais da colonização, 

anteriores à integração de parcela significativa dessas populações 

autóctones, a tendência é que sejam reconhecidos como súditos, mas não 

como nacionais nem como eleitores. Consequentemente não fariam parte 

do conceito de povo em sentido estrito, mas fariam parte do conceito de 

povo em sentido amplo (que peca por tender a se confundir com o 

conceito demográfico de população). 

                                                                                                                                                  
status passivo e a condição de cidadão ao status activus civitatis. Os outros status exigiriam 
reflexões mais amplas. 
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Portanto, compreende-se como povo em sentido estrito ou 

conjunto dos nacionais ou cidadãos (detentores do status activus civitatis) e 

como povo em sentido amplo, o contingente de pessoas que abrange 

nacionais ou cidadãos e súditos (CAETANO, 2009, p. 130).162 

 

4.2. Elemento geográfico 
 

O elemento geográfico do Estado é o território, e é considerado 

atualmente um elemento (ou uma condição) essencial para essa forma de 

sociedade política, como ensina Marcello CAETANO: 

 
 “A colectividade que constitua um Estado há-de estar fixada em certo 
território, tem de ser uma sociedade sedentária Nem sempre a forma mais 
perfeita da comunidade política exigiu a sedentaridade: mas hoje as 
grandes sociedades políticas a que chamamos Estados implicam 
necessariamente a existência de um território onde o povo seja senhor de 
se reger segundo as suas leis, executadas por autoridade própria com 
exclusão da intervenção de outros povos.” CAETANO, 2009, pp. 125-
126. E, mais adiante, “só pela fixação e pelo assenhoriamento de um 
território adequado e suficiente é que o Povo poder aspirar a constituir um 
Estado.” (CAETANO, ibid., pp. 126-127). 

 

O território pode ser definido de diversas maneiras. Inicialmente 

pode-se afirmar que consiste na porção geográfica sobre a qual o Estado 

                                                             
162 Poder-se-ia falar, ainda, em quase-nacionais, como recorda Marcello CAETANO, grupo 
composto por pessoas que, embora não detentoras da nacionalidade e, portanto, não 
integrantes do povo em sentido estrito, são favorecidas por um estatuto jurídico de 
quase-nacionalidade, podendo exercer certos direitos em determinado Estado do qual, a 
rigor, não fazem parte (CAETANO, 2009, p. 124). É o caso de brasileiros em Portugal e 
portugueses no Brasil, por força dos laços históricos existentes entre os dois países. 
Sobre o tema confira-se, sobre a temática, o art. 12, II, § 1º da Constituição brasileira 
vigente.  
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exerce sua soberania, ou seja, no perímetro geográfico da soberania 

estatal. Alguns, como KELSEN, afirmam ser o território o perímetro 

dentro do qual o Estado pode, validamente, estabelecer seu direito – a 

denominada teoria do território-competência (KELSEN, 2003). 

O conceito, embora aparentemente intuitivo, revela-se mais 

complexo do que pode parecer, uma vez que o território não compreende 

apenas a superfície do solo dentro das fronteiras e sobre a qual o Estado é 

soberano, exercendo, com exclusividade163, o monopólio da violência 

física legítima. Também são compreendidos no território elementos como 

o subsolo, o espaço aéreo sobrejacente, as águas internas fluviais e 

lacustres, ilhas, e uma faixa de mar ao longo da costa. 

Ou seja, o território é tridimensional, contando com altura, largura e 

profundidade, e abrangendo não apenas a terra firme, mas também 

porções de água e espaço aéreo, como recorda KELSEN: 

 
“O território do Estado é um espaço rigorosamente delimitado. Não é um 
pedaço, exatamente limitado, da superfície do globo mas um espaço 
tridimensional ao qual pertencem o subsolo, por baixo, e o espaço aéreo 
por cima da região compreendida dentro das chamadas fronteiras do 
Estado. É patente que a unidade deste espaço não é uma unidade natural, 

                                                             
163 O império estatal sobre o território, por força da soberania, a ser examinada adiante, 
tem uma série de consequências importantes relacionadas com a mencionada 
exclusividade: “O território é o espaço jurídico próprio do Estado, o que significa que: a) 
Só existe poder do Estado quando ele consegue impor a sua autoridade, em nome 
próprio, sobre certo território; b) A atribuição de personalidade jurídica internacional ao 
Estado ou o seu reconhecimento por outros Estados depende da efectividade desse 
poder; c) Os órgãos do Estado encontram-se sempre sediados, salvo em situação de 
necessidade, no seu território; d) No seu território cada Estado tem o direito de excluir 
poderes concorrentes de outros Estados (ou de preferir a eles); e) No seu território, cada 
Estado só pode admitir o exercício de poderes doutro Estado sobre quaisquer pessoas 
com a sua autorização; f) Os cidadãos só podem beneficiar da plenitude de protecção dos 
seus direitos pelo respectivo Estado no território deste.” (MIRANDA, 2004, p. 236). 
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geograficamente definida. (...) O chamado território do Estado apenas 
pode ser definido como o domínio espacial de vigência de uma ordem 
jurídica [estatal].” (KELSEN, 2003, p. 319).164 

 

De maneira semelhante, ensinam DINH, DAILLIER e PELLET 

que 

 
“A consistência do território resulta da ideia de que o território é o espaço 
em que se aplica o poder do Estado. Onde o Estado exercer o conjunto 
das competências deduzidas da soberania, existe o território estatal. (...) 
Todo o espaço correspondendo à condição que acabamos de evocar está 
incluído no território stricto sensu. Trata-se, em primeiro lugar, do conjunto 
do território terrestre, inclusive as vias de água. Dever-se-ão juntar ainda 
certos espaços marítimos (águas interiores, mar territorial) e o conjunto do 
espaço aéreo (camada atmosférica sobrejacente ao território terrestre e 
território marítimo do Estado).” (DIHN; DAILLIER; PELLET, 1992, p. 
380).165 

 

Quanto à superfície do solo, em princípio e teoricamente não 

existem grandes dificuldades: o território seria constituído pela superfície 

do solo compreendida dentro do perímetro delimitado pelas fronteiras 

internacionais do Estado. 

Os avanços na cartografia e na prática de estabelecimento de limites, 

muitas vezes geográficos, nas fronteiras estatais fizeram com que não haja 

                                                             
164 Assim explica CAETANO a noção de território-competência: “O território do Estado 
é o espaço no qual os órgãos do Estado têm o poder de impor a sua autoridade: define, 
assim, o âmbito da competência no espaço dos órgãos supremos do Estado. As leis são, em 
princípio, obrigatórias só dentro das fronteiras do Estado de cuja autoridade dimanam 
(territorialidade das leis). Governantes e funcionários de um Estado só no seu território 
podem exercer funções.” (CAETANO, 2009, p. 127). 
165 No mesmo sentido DABIN (2003, p. 27): “Cada Estado possui, assim, sua 
circunscrição territorial, na qual exerce o seu papel correspondente: governa, legisla, 
julga, com relação a todos aqueles que se encontram em seu território, nacionais ou 
estrangeiros.” 
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muitas dúvidas sobre as fronteiras166, os limites territoriais do Estado 

nesse aspecto, ressalvando-se áreas limítrofes reivindicadas por mais de 

um Estado, por exemplo. De todo modo, delimitação territorial imprecisa 

não constitui óbice ao reconhecimento de um Estado como tal à luz do 

Direito Internacional (DIHN; DAILLIER; PELLET, 1992).167 

Por outro lado, a fixação de limites à soberania estatal sobre o 

espaço aéreo, assim como sobre o subsolo, é controvertida (DIHN; 

DAILLIER; PELLET, 1992). No passado, por força de uma concepção 

exagerada da soberania estatal, afirmava-se um domínio ilimitado do 

Estado tanto sobre o espaço aéreo sobrejacente ao perímetro 

compreendido entre suas fronteiras como sobre o subsolo, de modo a se 

sustentar a que o território abrangeria a coluna de ar sobrejacente até o 

infinito e o subsolo até o centro da terra (BONAVIDES, 2009). 

Atualmente não mais se entende de maneira tão absoluta o poder 

do Estado sobre o subsolo e sobre o espaço aéreo. Diversos fenômenos, 

                                                             
166 As fronteiras obviamente podem ser demarcadas por acidentes naturais ou 
estabelecidas convencionalmente: “Os limites do território são as fronteiras, linhas naturais 
ou convencionais de separação.” (CAETANO, 2009, p. 126). É normal existirem, ao 
longo das fronteiras, as chamadas faixas de fronteira, nas quais pode haver certas 
restrições necessárias à segurança nacional e à garantia da aplicação do direito e defesa de 
interesses do Estado, como o combate ao contrabando ou descaminho, por exemplo 
(mesma lógica da zona contígua ao mar territorial). Sobre o assunto, examine-se o art. 20 
§ 2º da Constituição Federal de 1988, que fixa em 150 quilômetros a faixa de fronteira. 
No Brasil a zona contígua se estende por 12 milhas marítimas (22,2 km 
aproximadamente) após o mar territorial, e nela o país exerce poderes de fiscalização 
(arts. 4º e 5º da Lei n. 8.671/93). 
167 Jean DABIN assinala uma importante função negativa do território, qual seja, a de 
assinalar fronteiras e, com isso, evitar conflitos com outros Estados (DABIN, 2003, p. 
26). Assim, de acordo com DABIN, o território teria duas funções essenciais, uma 
negativa, outra positiva. A primeira consistiria em constituir o território o limite da 
competência estatal em face de outros Estados, ao passo que a segunda consistiria em 
fornecer uma sede ao poder estatal (DABIN, 2003, pp. 26 e ss.). 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/6NGcdM

DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ 
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj



Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo 

~ 190 ~ 
 

como o advento da aviação civil e do Direito do Espaço Extra-

atmosférico relativizaram, em boa medida, a noção mais estanque de 

soberania do Estado sobre o espaço aéreo. O Direito do Espaço Extra-

atmosférico estabelece que o espaço sideral e os corpos celestes não são 

passíveis de apropriação por qualquer Estado, e os instrumentos 

internacionais relativos à aviação civil reduziram a autonomia do Estado 

sobre seus espaços aéreos. 

Embora não haja limites fixos bem definidos, tende a haver um 

consenso de que a soberania estatal sobre o espaço aéreo sobrejacente e o 

subsolo apenas existiria até uma altura ou uma profundidade tais a partir 

das quais o Estado não possua interesse em ali exercer sua soberania. 

Naturalmente este tipo de concepção é bastante vago, e torna-se difícil 

dizer quais seriam, concretamente, tais limites. Além disso, normalmente 

estão envolvidas nesta temática questões relativas à segurança nacional e à 

defesa da soberania do Estado. 

A questão da soberania do Estado sobre uma faixa de mar ao longo 

da costa, quando possuir litoral, é objeto de antigo costume internacional, 

sendo fixada tradicionalmente em 12 milhas náuticas (cerca de 22,2 km).168 

Tratar-se do conceito de mar territorial, sendo medido a partir do 

ponto mais baixo em que o oceano toca o continente na maré baixa 

(baixa-mar), e integra o território nacional para todos os fins, exercendo o 

                                                             
168 Ensina Marcello CAETANO: “O território é formado por certo solo, com toda a 
profundidade do respectivo subsolo e toda a altura do espaço aéreo que lhe corresponder. 
Quando o país seja banhado pelo mar, considera-se ainda pertencente ao território a 
faixa das chamadas águas territoriais, que abrange normalmente três milhas marítimas a 
contar da costa bem como o soco que prolonga a costa, subjacente ao mar, até que se 
abra o pélago profundo (plataforma submarina ou continental).” (CAETANO, 2009, p. 126). 
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Estado soberania plena sobre ele. Sem prejuízo disso, existem 

prolongamentos a partir do mar territorial nos quais o Estado, embora 

não exerça soberania plena, tem reconhecidos poderes de política e 

fiscalização, ou direitos de exploração econômica (zona contígua e zona 

econômica exclusiva, nomeadamente).169 

A questão do território é importante, pois este delimita o perímetro 

geográfico dentro do qual o Estado exerce sua soberania e seu poder de 

império, estabelecendo, por conseguinte, os principais limites à incidência 

da ordem jurídica, ressalvados os casos de extraterritorialidade (incidência 

excepcional do direito fora do território estatal). 

O território estatal não precisa ser contínuo, reconhecendo-se como 

parte integrante do território estatal, na atualidade, Estados cujo território 

conhece solução de continuidade (DIHN; DAILLIER; PELLET, 1992). 

O exemplo notório é o do Alaska, Estado integrante dos EUA embora 

sem continuidade territorial. 

A unidade do território é jurídica, não necessitando ser geográfica. 

Se o Estado pode consistir em uma única coletividade (culturalmente 

falando) fixada em um único território (geograficamente falando), pode 

também consistir em uma única coletividade fixada em mais de um 

território (geograficamente falando) ou, ainda, em mais de uma 

                                                             
169 “Em contrapartida, os espaços em que o Estado exerce apenas os “direitos de 
soberania” ou uma “jurisdição funcional” não estão incorporados no território estatal: tal 
é o caso da plataforma continental, da zona denominada contígua, das zonas de pesca e 
da zona econômica exclusiva (...). As regras aplicáveis a estas zonas nem por isso deixam 
de ser consideradas como servindo para determinar o ‘estatuto territorial’ do Estado 
costeiro.” (DIHN; DAILLIER; PELLET, 1992, p. 380. Sobre o tema no direito 
brasileiro consulte-se especialmente a Lei n. 8.617/1993. 
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coletividade fixadas em mais de um território (ou mesmo em várias 

coletividades em um único território) (CAETANO, 2009, p. 129).170 

Tema conexo ao da contiguidade territorial do Estado é o dos 

enclaves. Os enclaves, porções de território de um Estado cercados por 

território de outro Estado por todos os lados, igualmente comprovam a 

desnecessidade de continuidade territorial. Os contra-enclaves são 

enclaves dentro de outros enclaves.171 Os numerosos enclaves e contra-

enclaves existentes na fronteiras entre Índia e Bangladesh são um exemplo 

importante. 

Os Estados costumam possuir territórios amplamente variáveis, 

indo desde grandes extensões territoriais (como a Rússia, os Estados 

Unidos, a China e o Brasil) até extensões consideravelmente menores 

(como os Estados europeus, em geral), e chegando ao extremo dos 

denominados micro-estados, cujos territórios são diminutos, normalmente 

com área inferior a mil quilômetros quadrados (tais como Mônaco, San 

                                                             
170 Esclarece o autor que a unicidade de comunidade e território corresponde a Estado 
com área territorial contínua e povo homogêneo, ao passo que o caso da 
descontinuidade territorial pode ser ilustrado com as províncias ultramarinas (como as 
possuídas pela França, por exemplo), e o caso da pluralidade de coletividades e de 
territórios pelos Impérios, cujos exemplos são o Império Alemão ou o Império Austro-
Húngaro antes da primeira guerra. Como explica CAETANO, “há nesse caso um 
território e uma colectividade dominantes onde se encontram os órgãos supremos do 
Estado, e outros territórios subordinados onde se encontram colectividades cultural ou 
mesmo politicamente diferentes da metropolitana.” (CAETANO, 2009, p. 129). 
Arremata que os territórios podem ser contíguos ou não, como no caso dos impérios 
coloniais. 
171 Imagine-se em que em uma região de fronteira exista um enclave do país A no 
território do país B e que, no entanto, dentro desse enclave pertencente ao país A, haja 
um novo enclave, do país B. Isso constitui o contra-enclave. O exemplo concreto é 
novamente fornecido pela fronteira entre Índia e Bangladesh, em que em um enclave 
indiano dentro de um enclave de Bangladesh. Há quem denomine o enclave de exclave. 
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Marino, Liechtenstein, Malta, Barbados e outros).172 Como recorda 

DABIN, embora seja elemento essencial, 

 
“Pouco importa, ademais, do ponto de vista da existência do Estado, que 
o território seja grande ou pequeno; protegido ou não por fronteiras 
naturais, dotado de acesso marítimo ou puramente continental, rico ou 
pobre em recursos (solo, subsolo, clima, regime hidrográfico...). A 
extensão do território, as fronteiras, o acesso ao mar, os recursos... são 
para os Estados qualidades geradoras de potência e, às vezes, inclusive, 
sob determinadas circunstâncias políticas e econômicas, condições mais 
ou menos necessárias de viabilidade. Mas não são essenciais à noção de 
Estado, posto que de fato existem e sempre existiram Estados de solo 
pobre, incapazes de prover a subsistência de seus habitantes.” (DABIN, 
2003, p. 26). 

 

Outro ponto importante diz respeito à concepção do tipo de relação 

existente entre Estado e território. Jorge MIRANDA resume, 

esquematicamente, as diversas doutrinas sobre o poder ou o direito do 

Estado sobre o território: 
 

“As teses ou teorias mais importantes podem agrupar-se consoante 
tomam esse direito ou poder: a) Como direito real, como direito sobre 
coisas – seja como espécie de propriedade de Direito internacional (tese 
clássica), como espécie de domínio eminente (Ugo Forti), ou como direito 
real institucional, direito que põe o bem do território ao serviço da 
instituição estatal (Dabin, Burdeau); b) como mero reflexo do Direito do 
Estado sobre as pessoas (Jellinek) ou como direito do Estado sobre a 

                                                             
172 Rousseau já chamava a atenção sobre a relação entre povo e território, inclusive no 
sentido de que o território é essencial, entre outras coisas, à subsistência do povo. 
Reconhecia, ainda, a existência de uma proporção conveniente entre território e 
população: “Pode-se medir um corpo político de duas maneiras, a saber, pela extensão 
do território, e pelo número de pessoas, e há, entre uma e outra dessas medidas, uma 
relação conveniente para dar ao Estado a verdadeira grandeza. São os homens que fazem 
o Estado, e é o terreno que nutre os homens; esta relação é, de tal modo, que a terra 
baste para prover os habitantes, e que haja tantos habitantes quantos a terra possa 
alimentar. É nesta proporção que se encontra o maximum de força de determinado 
número de pessoas (...)” (ROUSSEAU, 2008, p. 67). 
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própria pessoa (Santi Romano) – coerentemente, num caso e noutro, com 
tomar-se o território como elemento constitutivo do Estado; c) Como 
simples âmbito espacial de vigência da ordem jurídica estadual [i.e.: estatal], 
pois Direito e Estado identificam-se (Kelsen); d) Como direito de 
jurisdição, direito que abrange simultaneamente o território e as pessoas 
no território ou, melhor, as pessoas através do território.” (MIRANDA, 
2004, p. 243). 

 

Atualmente o território é concebido, na visão predominante, como 

parte integrante e indissociável do Estado, sendo a relação entre este e seu 

território concebida como de direito pessoal, e não real (BONAVIDES, 

2009). É conhecida a metáfora segundo a qual o território está para o 

Estado tal como o corpo está para a pessoa. Mas nem sempre se concebeu 

assim a relação entre Estado e território, havendo diversas teorias rivais 

sobre a questão. 

Assim, como ensina BONAVIDES, para teorias como as 

denominadas teoria do território-patrimônio e teoria do território-objeto, 

entendia-se território como uma propriedade do Estado, externa a ele, e 

deduzia-se o poder de império estatal decorria de tal direito de 

“propriedade” (posições semelhantes à tese clássica mencionada por 

MIRANDA). 

Tais concepções, aparentemente ainda influenciadas pelo 

feudalismo, tendiam a distinguir o Estado e seu território, buscando 

explicar a relação entre ambos como relações de propriedade entre o dono 

(Estado) e a coisa (o território). Trata-se de uma concepção confusa de 

domínio (no sentido de direito de propriedade) do Estado sobre o 

território, do qual decorreria seu poder político (BONAVIDES, 2009). A 

confusão entre domínio (direito de propriedade oriundo do direito 
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privado) e império (poder político, concepção próxima do direito 

público), presente em diversas das teorias sobre o território, é imprópria, 

como aponta BONAVIDES, pois, como relembra CAETANO, 

 
“A colectividade organizada em Estado exerce, assim, sobe o território um 
senhorio, que se traduz no poder de jurisdição (imperium) sobre as pessoas e as 
coisas que nele se encontrem e no domínio das partes não individualmente 
apropriadas que sejam imprescindíveis à utilidade pública.” (CAETANO, 
2009, p. 126). 

 

Ou seja, não parece apropriado imaginar que o Estado é 

“proprietário” do território e tampouco deduzir dessa propriedade seu 

poder político. No mesmo sentido é o magistério de BLUNTSCHLI: 

 
“Confere-se frequentemente a denominação de domínio do Estado ao 
direito supremo de comando que pertence ao Estado sobre seu território. 
A expressão, relativamente verdadeira para a Idade Média e para os 
Estados absolutos da antiga Ásia, não é mais compatível com a noção 
moderna de Estado. O ‘domínio’ (Eigentum) não é uma noção da política, 
mas do Direito Privado. A confusão da propriedade privada e da 
soberania territorial podia justificar antigamente a expressão. (...) O 
imperium do Estado, o direito de comandar em toda a extensão do 
território, deve ser cuidadosamente distinguido do domínio (dominium) do 
Estado.” (BLUNTSCHLI, 1877, pp. 213-214). 

 

Com o advento da teoria do território-sujeito (compatível com 

posições como a de JELLINEK e SANTI ROMANO), hoje 

predominante, superou-se a confusão entre domínio (conceito de direito 

privado) e império (conceito de direito público), deixando-se de deduzir o 

poder de comando do Estado no território a partir da ideia de que ele 

seria seu “proprietário” e passando-se a entender o território como parte 

integrante do Estado e dele indissociável, e não como uma propriedade 
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sua, esteja ela sob regime de direito privado ou de direito público 

(BONAVIDES, 2009).173 

Apesar de ser bastante claro que soberania, como poder político que 

designa (império estatal, exercido sobre pessoas e não sobre coisas), é 

bastante comum utilizar-se a expressão soberania territorial para designar 

a exclusividade do poder estatal no território, como faz Jorge MIRANDA 

ao falar em soberania territorial (MIRANDA, 2004, p. 245). 

A despeito disso, há autores que criticam a expressão, considerando 

exatamente a distinção entre domínio (direito real, propriedade) e poder 

estatal (império, poder de mando), sendo o último passível de ser exercido 

apenas sobre pessoas, e não sobre coisas, objetos inanimados ou seres 

irracionais que, por definição, por natureza ou por não possuírem 

capacidade jurídica, não são capazes de obedecer juridicamente, como é o 

caso de Jean DABIN, para quem 

 
“a expressão soberania territorial encerra um equívoco: toda soberania é 
pessoal; não é territorial senão na medida em que compreende as pessoas 
que se encontram sobre a extensão do território. Afetando o próprio 
território, o direito não poderia ser, pois, mais que um direito de domínio 
(dominium), que traduzirá, por exemplo, no direito de expropriação por 
utilidade pública ou no direito de devastação para fins de defesa nacional 
(a denominada teoria do território-objeto).” (DABIN, 2003, pp. 28-29). 

 

                                                             
173 Nem todos os autores concordam com tal ponto de vista, naturalmente. Assim, 
DABIN, que pondera: “se poderia ir além, a pretexto de ser o território indispensável ao 
Estado, e considerá-lo como um elemento do próprio ser e da personalidade do Estado, que, em 
sua essência, estaria composto simultaneamente por homens e território? (a chamada 
teoria do território-sujeito). A conclusão parece excessiva. (...). Em uma palavra, o 
território não é o Estado, nem no todo nem em parte, não é mais que um meio a serviço 
do Estado.” (DABIN, 2003, pp. 30-31). Ou seja, o jurista belga claramente rejeita a 
concepção predominante que integra o território ao Estado e entende, portanto, que o 
território é condição de existência do Estado, mas não elemento constitutivo dele. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/6NGcdM

DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ 
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj



Sgarbossa & Iensue 

~ 197 ~ 
 

Conclusivamente, resta abordar a temática contígua do território 

ficto. Durante muito tempo considerou-se que os imóveis onde 

estivessem oficialmente sediadas representações diplomáticas e consulares 

seriam parte do território do Estado acreditante, ou seja, do Estado 

representado pelas mesmas. Tal noção surgiu, provavelmente, das diversas 

imunidades asseguradas aos representantes diplomáticos e suas delegações 

pelo Direito Internacional, que fazem com que não estejam sujeitas à 

jurisdição do Estado acreditado (aquele em cujo território exercem suas 

funções e no qual estão estabelecidos seus consulados e suas embaixadas). 

Daí afirmar-se que constituiriam “território ficto”, no sentido de 

serem uma espécie de projeção ou prolongamento do território do Estado 

acreditante dentro do território do Estado acreditado, quase como 

verdadeiros enclaves. Atualmente, no entanto, tal concepção caiu em 

descrédito, embora se reconheça que tais imóveis encontram-se sob 

regime excepcional, mesmo integrando o território nacional, por força das 

imunidades diplomáticas quanto à jurisdição e a execução (direito pessoal), 

e não por força de questões territoriais. 

Por outro lado, há espaços no globo terrestre que não integram 

território de Estado algum, como o alto-mar que, por costume 

internacional é considerado livre e insuscetível de apropriação por 

qualquer Estado (princípio do mare liberum). 

Para evitar a existência de um vácuo jurídico e o livre cometimento 

de crimes e outros ilícitos, entre outras razões, entende-se, por uma ficção, 

que aeronaves e embarcações em alto-mar constituiriam um 

prolongamento do território do Estado de sua bandeira para fins de 
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aplicação da legislação penal quanto a ilícitos praticados a bordo. É o que 

alguns denominam território ficto e, para tais fins, a bandeira do navio ou 

aeronave corresponde ao país onde a mesma é registrada. 

Sendo o território elemento integrante essencial do Estado, segundo 

a visão atualmente predominante, parece evidente que a perda do 

território implica o desaparecimento do Estado (o mesmo raciocínio vale 

para o elemento humano e para o elemento político). Por força desse fato, 

e da própria doutrina clássica da soberania, tende-se a conceber a 

jurisdição estatal sobre o território em termos fortes: 

 
“Quanto à sua estrutura, o direito de jurisdição territorial do Estado 
costuma ser apresentado como sendo um direito ou poder indivisível, 
inalienável e exclusivo. É indivisível: daí o princípio da unidade jurídica do 
território. É inalienável: o Estado não pode alienar o seu território, 
embora algumas Constituições admitam a cessão ou alienação de algumas 
das suas parcelas; É exclusivo: sobre o território do Estado só este pode 
ter senhorio, embora possa haver direitos de outra espécie de outros 
Estados e embora haja como que um desdobramento de tal senhorio no 
caso de se tratar de Estado composto.” (MIRANDA, 2004, p. 244). 

 

Embora não se conceba o território, atualmente, como propriedade 

do Estado, e embora o Estado não possa abrir mão da totalidade de seu 

território, se pretende continuar existindo, entende-se que é possível a 

cessão, gratuita ou onerosa, de partes do território (como ilustra, por 

exemplo, a venda do território correspondente ao Alasca pelo Império 

Russo aos EUA, em 1867). 

Embora não seja um tema compreendido estritamente neste do 

território, por ser contíguo, é importante analisar que por vezes um 

Estado exerce sua soberania sobre territórios alheios ao seu, no fenômeno 
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denominado de autonomia sem integração (para distinguí-lo da autonomia 

com integração, presente nos Estados federais ou regionais, que serão 

examinados no capítulo destinado à forma de Estado). 

Ensina o autor lusitano que a autonomia com integração é aquela de 

que gozam certas coletividades territoriais (regiões ou províncias) de 

alguns Estados unitários, ditos Estados regionais. Este tema é afeto à 

forma de Estado, como dito, e oportunamente será tratado, bastando por 

ora enfatizar que referidas coletividades territoriais possuem certo grau de 

liberdade, mas estão sujeitas à soberania do Estado do qual fazem parte. A 

autonomia sem integração diz respeito a Estados não-independentes, ou 

seja, Estados em sentido impróprio, por não possuírem soberania: 

 
“A par da autonomia regional, que é efeito de descentralização política ou 
político-administrativa, conhece-se a autonomia (ou talvez melhor, uma 
gama algo diversificada de formas de autonomia) de que são dotadas 
certas comunidades territoriais dependentes doutros Estados em regimes 
especiais. Trata-se aqui de um conceito empírico destinado a descrever 
algo de situado entre a não autonomia territorial e o estatuto de Estado 
independente ou entre a não autonomia territorial e a integração em 
Estado independente, em igualdade com quaisquer outras comunidades 
que deste façam parte.” (MIRANDA, 2004, p. 280). 

 

O conceito de autonomia sem integração corresponde, portanto, a 

uma variedade de situações nas quais certo território (e certa população 

humana) estão sujeitos à soberania de um Estado sem fazerem parte deste 

e descrevem, portanto, em geral, situações transitórias.174 

                                                             
174 Esclarece MIRANDA (2004, p. 282): “A autonomia própria das regiões autónomas é 
autonomia com integração. É autonomia (...) de comunidades que compõem, com 
outras, um povo, ao qual corresponde um certo e determinado Estado e que, por essa 
via, têm pleno acesso à soberania desse mesmo Estado. Pelo contrário, a autonomia sem 
integração – resulte ela de laços feudais, coloniais, associativos, internacionais ou outros 
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São exemplos de casos de autonomia sem integração as situações 

decorrentes de antigos laços feudais, vínculos coloniais ou semicoloniais, 

autonomia com associação em relação a outros Estados, ou ainda 

autonomia ligada a situações internacionais especiais, como um estágio de 

preparação para a independência, caso dos territórios sob mandato ou 

tutela (MIRANDA, 2004, p. 281). 

São exemplos, respectivamente, a Ilha de Man relativamente à 

Coroa Britânica; os países do Commonwealth antes da independência; Porto 

Rico relativamente aos EUA; Macau entre 1976 e 1999 (MIRANDA, 

2004, p. 281). Todos constituem Estados não integrados (no primeiro 

caso ao Reino Unido, nos últimos aos EUA e à China, respectivamente), 

mas não soberanos, e, portanto, sujeitos à soberania estrangeira, embora 

dotados de algum grau de autonomia. 

Os territórios sob a situação descrita como autonomia sem 

integração são reconhecidos como separados mas, ao mesmo tempo, 

subordinados a um Estado, constituindo, portanto, um caso importante 

de Estado em sentido amplo ou impróprio (ao lado dos Estados 

federados, estudados adiante). Na mesma condição encontram-se os 

Estados sob proteção ou protetorado, como recorda CAETANO: 

 

                                                                                                                                                  
– implica uma separação e, ao mesmo tempo, uma subordinação. A comunidade que dela 
goza não se considera constitutiva do povo do Estado soberano a que se encontra 
vinculada e está, portanto, numa espécie de capitis diminutio perante ele; o seu território 
não é parte integrante do território desse Estado soberano (ou se, por ventura, é 
declarado parte integrante, encontra-se numa condição particular frente à metrópole); e, 
por virtude desta diferenciação, avulta a imperfeição do respectivo estatuto 
constitucional.” 
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“Há também Estados que estão sob a protecção ou protectorado de outros 
Estados: embora se trate, em geral, de uma ficção que encobre a realidade 
colonial, importa, todavia, examinar esta categoria a que pertencia ainda há 
poucos anos (até 1956) o império marroquino, cujo território estava sujeito a 
dois protectorados, um francês e outro espanhol. No Estado protegido 
existem instituições e leis próprias: em Marrocos havia um sultão, com o 
seu governo, as suas assembleias, a sua legislação, os seus funcionários, a 
sua polícia. Mas junto do sultão estava um Residente geral francês para o 
aconselhar, sugerir providências a adoptar e impedir que outras fossem 
adoptadas. Este Residente tinha os seus serviços próprios e chefiava 
funcionários franceses para auxiliar os serviços marroquinos; o Estado 
protector tinha a seu cargo as relações internacionais do Estado protegido. 
Na medida em que o Estado protegido mantenha a iniciativa e a faculdade de 
legislar, possui um poder político, pode considerar-se um Estado, mas não 
é soberano, porque esse poder não é supremo nem independente.” 
(CAETANO, 2009, pp. 133-134). 

 
Da obra do professor português percebe-se claramente que nas 

situações descritas, os Estados (em sentido impróprio) em questão 

distinguem-se do Estado que sobre eles exerce poder, não sendo, 

portanto, soberanos, mas que, apesar disso, gozam de certo grau de 

autonomia (poder menor do que a soberania), que se traduz em órgãos 

próprios e legislação própria.175 

Observe-se, por fim, que existem diferentes maneiras de se 

organizar o poder político ou o governo sobre o território, seja de maneira 

descentralizada, centralizada ou formas intermediárias. Tal temática, no 

entanto, corresponde ao tradicional tópico da forma de Estado, em que se 

examinam o Estado federal, o Estado unitário, os Estados regionais e suas 

                                                             
175 Em situação análoga aos Estados federados de uma federação, mas distinta, pois estes 
são considerados parte integrante do Estado federal, sendo-lhes inclusive recusado o 
direito de secessão, diversamente da situação em exame. O mesmo se pode dizer das 
regiões autônomas, ou seja, coletividades territoriais de Estados unitários beneficiadas 
por estatuto de autonomia, embora a situação dos Estados de uma federação e das 
regiões autônomas de um Estado unitário sejam distintas, como se verá adiante. 
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variantes, de modo que se relegará o tratamento de tal tema para o 

capítulo específico, adiante. 

 

4.3. Elemento político 
 

Do que vimos até aqui fica claro inexistir Estado sem a presença de 

povo (em sentido jurídico) e território. Mas apenas esses dois elementos 

são insuficientes para caracterizar o Estado, sendo necessário um terceiro 

elemento, que aqui denominamos elemento político, a saber, a soberania, 

conforme a terminologia clássica adotada a partir de precursores da Teoria 

Política e do Direito Internacional e, notadamente, do pensamento de 

Jean BODIN. CANOTILHO ensina: 

 
“A soberania, em termos gerais e no sentido moderno, traduz-se num 
poder supremo no plano interno e num poder independente no plano 
internacional. Se articularmos a dimensão constitucional interna com a 
dimensão internacional do Estado poderemos recortar os elementos 
constitutivos deste: (1) poder político de comando; (2) que tem como 
destinatários os cidadãos nacionais (povo = sujeitos do soberano e 
destinatários da soberania); (3) reunidos num determinado território. A 
soberania no plano interno (soberania interna) traduzir-se-ia no monopólio 
de edição do direito positivo pelo Estado e no monopólio da coação física 
legítima para impor a efectividade das suas regulações e dos seus comandos. 
Neste contexto se afirma também o caráter originário da soberania, pois o 
Estado não precisa recolher o fundamento das suas normas noutras 
normas jurídicas. A soberania internacional (termo que muitos 
internacionalistas afastam preferindo o conceito de independência) é, por 
natureza, relativa (existe sempre o alter ego soberano de outro Estado), mas 
significa, ainda assim, a igualdade soberana dos Estados que não 
reconhecem qualquer poder superior acima deles (superiorem non 
recognoscem). (CANOTILHO, 2003, pp. 89-90). 
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Concebe-se, então, o Estado como sociedade política dotada de um 

poder político superior, por vezes denominado soberania, por vezes 

independência, dotada de território sobre o qual exerce tal poder com 

exclusividade, e de povo (conceito que será explicitado melhor adiante) ou 

elemento humano, sendo capaz de estabelecer o direito e compelir a seu 

cumprimento, inclusive pelo uso da força, se necessário. Como ensina 

ESMEIN,  

 
“o que constitui o direito de uma nação é a existência, nessa sociedade de 
homens, de uma autoridade superior às vontades individuais. Essa 
autoridade, que naturalmente não reconhece poder superior ou 
concorrente quanto às relações que ela governa, chama-se soberania.” 
(ESMEIN, 1914, p. 1). 

 

Da mesma forma, ensina DUGUIT que 

 
“na doutrina ainda dominante na França, a soberania é o poder de 
comando do Estado. Ela é a vontade da nação; e estando a nação 
organizada em Estado, ela se torna o poder de comando do Estado, ou de 
dar ordens incondicionais a todos os indivíduos que se encontrem no 
território.” (DUGUIT, 1927, p. 81).176 

 

O elemento político é, na verdade, o elemento constitutivo do 

Estado por excelência. É ele que o constitui ou cria a sociedade estatal 

porque, em geral, é o elemento político que estabelece os limites do 

Estado – suas fronteiras e seu território – e que, criando soberanamente o 

direito, estabelece quem são seus nacionais, gerando assim o elemento 

                                                             
176 Ensina Antoine SAINT-GIRONS: “A soberania é o direito de um povo de 
permanecer, depois de Deus, senhor único de seu destino.” (SAINT-GIRONS, 1885). 
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humano (KELSEN, 2003). Desse modo, ele é a fonte dos outros dois, 

que são delimitados por força dele.177 

Ademais não basta para a caracterização de um Estado a existência 

de um contingente humano qualquer estabelecido em um território. É 

necessária a presença do poder político, e, especialmente, a presença de 

um tipo específico de poder político, segundo as concepções 

predominantes.178 Ensina Marcello CAETANO que, no contexto ora em 

exame, “poder político (...) é a faculdade exercida por um povo de, por 

autoridade própria (não recebida de outro poder), instituir órgãos que 

exerçam o senhorio de um território e nele criem e imponham normas 

jurídicas, dispondo dos necessários meios de coacção.” (CAETANO, 

2009, p. 130).179 

                                                             
177 Não por acaso reconhece Jorge MIRANDA que “não há povo sem organização 
política (...). É a mesma a origem do povo e da organização – pois o povo não pode 
conceber-se senão como realidade jurídica, tal como a organização não pode deixar de 
ser a organização de certos homens, os cidadãos ou súditos do Estado.” (MIRANDA, 
2004, p. 53). 
178 “É quase de per si evidente que o chamado poder do Estado, que é exercido por um 
governo sobre uma população residente dentro do território do Estado, não é 
simplesmente qualquer poder que qualquer indivíduo efetivamente tem sobre outro 
indivíduo e que consiste em o primeiro ser capaz de conduzir o segundo a observar uma 
conduta por aquele desejada. (...). O que faz com que a relação designada como poder 
[estatal] se distinga de outras relações de poder é a circunstância de ela ser juridicamente 
regulada, o que significa que os indivíduos que, como governo do Estado, exercem o 
poder, recebem competência de uma ordem jurídica para exercerem aquele poder através 
da criação e aplicação de normas jurídicas – que o poder do Estado tem caráter 
normativo. O chamado poder [estatal] é a vigência de uma ordem jurídica [estatal] 
efetiva. Dizer que o governo [estatal], que exerce o poder do Estado, tem de ser 
independente, significa que ele não pode juridicamente estar vinculado por qualquer 
outra ordem jurídica [estatal], que a ordem jurídica [estatal] só está subordinada à ordem 
jurídica internacional, se é que se subordina a qualquer outra ordem jurídica.” (KELSEN, 
2003, p. 320). 
179 Do fato de ser o poder político do Estado afirmado por autoridade própria chega-se 
por vezes a referir-se a ele como autarquia (auto, próprio, arché, autoridade). Sem dúvida 
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A soberania, em sentido moderno, é um conceito que surge no 

século XVI, e se torna essencial para a compreensão do Estado. Em geral 

compreende-se a soberania como o poder político específico do Estado, 

e, como a própria terminologia permite antever, um poder supremo, 

superior a qualquer outro, e, portanto, ímpar. Nas palavras de BODIN, a 

soberania consistiria no “poder absoluto e perpétuo de um Estado” 

(BODIN, 1577). Como evidencia Marcello CAETANO, a soberania 

corresponde a um termo e uma concepção cunhados por BODIN em 

contraposição às concepções feudais de poder, o que ajuda a compreender 

tal conceito: 

 
“Ora é para afastar de vez estas concepções políticas que BODIN expõe a 
doutrina da soberania. Cada Povo erigido em Estado (a República em 
sentido romano) tem um Príncipe soberano. A soberania quer dizer: em 
relação a todos quantos constituem o Estado, um poder supremo que dita a 
lei e que nenhuma lei positiva limita (princeps legibus solutus); e em relação a 
todos os outros poderes humanos, um poder independente. (...) A soberania 
(majestas, summum imperium) significa, portanto, um poder político supremo e 
independente, entendendo-se por poder supremo aquele que não está 
limitado por nenhum outro na ordem interna e por poder independente 
aquele que na sociedade internacional não tem de acatar regras que não 
sejam voluntariamente aceites e está em pé de igualdade com os poderes 
supremos dos outros povos.” (CAETANO, 2009, p. 132).180 

 

                                                                                                                                                  
o poder estatal possui autoridade própria, e consequentemente natureza autárquica neste 
sentido, não sendo poder derivado de nenhuma fonte exterior ou superior ao Estado. 
Não confundir, contudo, essa noção política de autarquia com a figura existente no 
Direito Administrativo brasileiro, que é mera pessoa jurídica de direito público interno 
dotada de autonomia e integrante da administração pública indireta ou descentralizada. 
180 Note-se que no pensamento bodiniano a soberania não podia ser limitada por 
nenhum direito positivo o poder humano, mas que, inserindo-se o autor no contexto do 
pensamento jusnaturalista, reconhecia as limitações à soberania impostas pelo Direito 
Natural. 
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Tradicionalmente se considera que a soberania, este poder político 

máximo do Estado no território, possuiria dois aspectos, um interno e 

outro externo. Como ensina Adhémar ESMEIN, discorrendo sobre a 

soberania, 

 
“Ela possui duas faces. A soberania interior, o direito de comandar todos 
os cidadãos integrantes da nação, e mesmo a todos aqueles que residem no 
território nacional; a soberania exterior, ou o direito de representar a nação 
e de comprometê-la em suas relações com as outras nações.” (ESMEIN, 
1914, p. 1). 

 

Afirma-se que do ponto de vista interno, a soberania significa a 

supremacia do poder do Estado, traduzindo-se em uma 

incontrastabilidade e irresistibilidade do poder estatal por qualquer outro 

grupo social presente no território.181 Como ensina CAETANO, 
 

“(...) o poder político distingue-se dos simples poderes disciplinares 
porque estes são particularistas e cessam logo que o indivíduo se separe ou 
seja expulso do grupo social restrito a que respeitam; enquanto que o 
poder político é um poder de imposição e de domínio a que os indivíduos 
não podem subtrair-se por ser necessário e irresistível, dentro do território 
dominado.” (CAETANO, 2009, pp. 130-131). 

 

Do ponto de vista externo, a soberania implica independência do 

Estado relativamente a outros Estados, bem como uma situação de 

igualdade jurídica. Não pode ser considerado soberano um Estado 

subordinado a outro, por laços de colonialismo, vassalagem, protetorado 

                                                             
181 Essa noção de inconstrastabilidade e irresistibilidade do poder estatal parece estar 
relacionada, historicamente, com a concentração de poder típica das monarquias 
absolutistas, bem como com o monopólio do poder político pelo Estado (e da violência 
física legítima), já examinados, fatores estes que permitiram conceber o poder estatal 
como superior a qualquer outro poder terreno. 
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(HAURIOU, 1929), tutela, administração fiduciária, ocupado por forças 

estrangeiras, ou outras situações análogas.182 

Não por acaso John AUSTIN, um dos mais importantes juristas 

ingleses, definia soberano como aquele que é habitualmente obedecido 

sem obedecer habitualmente a ninguém (HART, 2009), pois nela 

encontram-se ambos os aspectos.183 

Uma das principais decorrências do aspecto interno da soberania 

consiste no poder de império do Estado. O poder de império consiste no 

poder de mando político do Estado dentro de seu território 

(BONAVIDES, 2009), tendo como sua principal emanação o poder de 

estabelecer o ordenamento jurídico, criando normas jurídicas que 

estabelecem o que é permitido, proibido ou obrigatório no território e, 

como outra manifestação importante, o poder jurisdicional do Estado, 

podendo punir aqueles cujo comportamento não se ajuste a tais normas, 

inclusive por meio do uso da força. Como ensina Léon DUGUIT, 

 
“(...) O Estado seria uma pessoa jurídica e seria o titular do poder público, do 
imperium (Herrschaft), concebido como direito subjetivo: trata-se do direito 
de dar ordens e de impor a obediência pela coerção. Na terminologia do 
Direito Público francês, tal direito é comumente denominado soberania, 

                                                             
182 Um dos sentidos de Estado em sentido impróprio, como vimos, é exatamente o de 
um Estado privado (em geral de forma momentânea) de sua soberania, como ocorre com 
Estados ocupados militarmente durante ou após uma guerra, por exemplo. 
183 Há inúmeros conceitos de soberania formulados por diferentes autores em diferentes 
momentos históricos. Carl SCHMITT, por exemplo, na obra intitulada “Teologia 
Política”, de considerava soberana a autoridade capaz de suspender a ordem jurídica, 
declarando estado de exceção. Trata-se de um conceito importante de soberania, mas 
bastante distinto da acepção clássica aqui examinada. A temática do estado de exceção 
será abordada no capítulo dedicado ao tema da defesa do Estado. 
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expressão que tem o inconveniente, como veremos mais tarde, de dar 
lugar a alguma confusão.” (DUGUIT, 1918, pp. 27-28).184 

 

A noção de império, poder de mando do Estado em seu território, 

precisa ser bem compreendida, razão pela qual vale a transcrição de trecho 

da clássica obra de Teoria Geral do Estado de Johann Kaspar 

BLUNTSCHLI: 

 
“O imperium possui primeiramente um aspecto positivo: pleno poder do 
Estado sobre seu território, direito de aí fazer reconhecer suas leis, de aí 
executar seus decretos, de aí exercer sua jurisdição. (...) O imperium possui 
também um aspecto negativo: o Estado pode impedir qualquer potência 
estrangeira de nele praticar ato de poder, e consequentemente de exercer 
em seu território ato de polícia ou jurisdição.” (BLUNTSCHLI, 1877, p. 
214). 

 

Alguns autores resistem à utilização da expressão soberania devido à 

carga valorativa de que a expressão encontra-se impregnada em função de 

sua origem e dos termos enfáticos tradicionalmente utilizados pelo 

pensamento político para descrevê-la, propondo expressões alternativas 

para designar o poder político estatal, tais como autoridade, independência 

ou supremacia de competências, entre outras185. Certa idealização da 

                                                             
184 Esposa-se aqui entendimento segundo o qual o poder de império é desdobramento 
do aspecto interno da soberania, sem com ela se confundir. O autor francês observa que 
o Estado também é titular de direitos patrimoniais ou de domínio, além do poder ou 
direito de império (DUGUIT, 1918, p. 28). Assim, o Estado é capaz de ser proprietário 
de bens, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais (os chamados bens públicos). 
185 Reinhold ZIPPELIUS, por exemplo, vale-se da noção de supremacia de competências 
qualificar o poder do Estado em sua especificidade, embora de um ponto de vista 
jurídico: “O poder estatal consolidado não é apenas um fato do poder político, mas é 
também, ao mesmo tempo, um ‘poder político juridicamente organizado’, conformado 
em um sistema de competências jurídicas de regulação (§ 8 I). A plenitude do poder 
estatal não pode descrever-se juridicamente como a mera soma das competências,  uma 
ao lado da outra. O poder do Estado não é um feixe de várias faculdades de regulação, 
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soberania é encontrada em diversos autores, de BODIN a ROUSSEAU, 

por exemplo, que afirma: 

 
“Digo, pois, que a soberania, não sendo senão o exercício da vontade 
geral, não pode jamais alienar-se e que o soberano, que é um ser coletivo, 
não pode ser representado senão por si mesmo; o poder bem pode 
transmitir-se, mas não a vontade. (...) Pela mesma razão pela qual a 
soberania é inalienável, ela é indivisível. Pois a vontade ou é geral, ou não 
é; é a de todo o povo ou apenas de uma parte. No primeiro caso, esta 
vontade declarada é um ato de soberania e faz lei. No segundo caso, não 
passa de uma vontade particular ou de um ato de magistratura; é um 
decreto, não mais.” (ROUSSEAU, 2008, pp. 43). 

 

Para DUGUIT, como contraponto, em lugar da mistificante 

concepção de uma vontade coletiva dotada de caracteres especiais (a 

noção rousseauniana de “vontade geral”, ou noções similares que fazem 

referência a uma vontade popular, por exemplo), o que existe é a vontade 

dos governantes: 

 
“A vontade dos governantes será, sem dúvida, um elemento do Estado, 
mas não porque tal vontade tenha o privilégio jurídico de se impor por 
meio de ordens aos governados. É simplesmente porque os governantes, 
estando investidos de maior força, poderão legitimamente colocar em 
movimento tal força superior para impor sua vontade, quando ela for 
conforme ao direito.” (DUGUIT, 1918, p. 51). 

 

Como se vê, DUGUIT contenta-se com a constatação da mera 

capacidade de imposição (de fato) da vontade dos governantes aos 
                                                                                                                                                  
mas implica o poder jurídico de ampliar ou limitar as referidas competências. (...) 
Portanto o poder do Estado compreende também a competência de decidir  sobre a 
extensão das competências estatais, isto é, a supremacia de competências (Kompetenzhoheit) 
ou competência de competências (Kompetenzcompetenz). A plenitude do poder jurídico do 
Estado não reside na soma das competências subordinadas, mas nessa supremacia de 
competências. Entre os órgãos do Estado goza de proeminência decisiva aquele que 
efetivamente exerce a supremacia de competências.” (ZIPPELIUS, 1985, p. 64). 
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governados por meio da superioridade dos primeiros em termos de força, 

embora inclua a ideia de legalidade em seu conceito (o que é, de resto, 

compatível com a noção weberiana de autoridade como força legitimada 

pelo direito). Rechaça, portanto, tanto concepções metafísicas da 

superioridade intrínseca de uma vontade coletiva geral e, igualmente, a 

ideia de um poder político ilimitado, noções não raro associadas à 

concepção tradicional de soberania. 

Vê-se, portanto, desde logo, que o tema é complexo e que o 

conceito, além de traduzir o elemento político essencial a qualquer Estado, 

também se conecta de maneira importante à temática da democracia, 

como se verá adiante, ao se abordarem algumas doutrinas ou teorias sobre 

a soberania e, mais tarde, no capítulo dedicado à Teoria da Democracia.186 
De todo modo, apesar do conceito clássico de soberania já ter sido 

relativizado (como se verá a seguir), entende-se aqui que a expressão 

soberania possui a seu favor a vantagem de traduzir noções amplamente 

conhecidas e menos sujeitas a equívocos do que outras expressões, como 

autonomia.187 

                                                             
186 Léon DUGUIT é um dos autores críticos à noção de soberania, que considera 
acientífica. “Nós não podemos aceitar a doutrina, ainda dominante, do Estado pessoa 
coletiva soberana. Ela repousa, de fato, sobre conceitos metafísicos e sem valor: de um 
lado, a pretendida personalidade da coletividade, que possuiria uma consciência e uma 
vontade, e, de outro lado, a soberania, isto é, a capacidade de formular ordens 
incondicionadas pertencente a esta vontade coletiva.” (DUGUIT, 1918, p. 49). 
187 Autonomia, na Teoria do Federalismo, por exemplo, é expressão classicamente 
utilizada para designar o poder político típico dos Estados federados (coletividades 
territoriais autônomas), traduzindo-se em capacidades de auto-organização, autogoverno 
e autolegislação, especialmente (BONAVIDES, 2009), mas sempre concebido como um 
poder derivado da soberania e menor do que esta. Assim, utilizar tal expressão para 
designar o poder político soberano do Estado parece desaconselhável. 
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Assim, parece possível continuar a utilizar a expressão soberania 

para designar o específico poder estatal, desde que este seja concebido de 

maneira realista, e não dogmática, como fora nas origens da expressão, 

considerando-se o processo de relativização pelo qual o poder estatal 

passou ao longo dos últimos séculos.188 

 

4.3.1. Relativização da soberania na contemporaneidade 
 

O conceito de soberania nasce imbuído das impressões causadas 

pelo absolutismo, pois a concentração de poderes no soberano causava a 

impressão de que o poder do monarca – e, posteriormente, do Estado – 

seria ilimitado, e que estes tudo poderiam fazer. Tal concepção parece se 

traduzir, pelo menos atualmente, em uma noção exagerada do poder 

estatal, da soberania e do poder de império do Estado e que 

provavelmente não mais traduz com fidelidade o alcance da soberania no 

momento histórico atual. 

Com efeito, diversos fatores parecem ter causado uma redução 

significativa na amplitude do poder do Estado e em sua autonomia 

decisória, de modo que não parece mais apropriado conceber a soberania 

                                                             
188 Há que se registrar, ainda, diversas críticas existentes no pensamento político à noção 
de soberania, seja ela estatal, seja ela popular ou nacional. Assim, os anarquistas, por 
exemplo, denunciam a farsa que vêem na ideia de soberania: “O Estado é soberano, quer 
dizer claramente que os poucos indivíduos que ‘representam’ na cúpula o Estado, e que, 
à vezes, dizem, o ‘encantam’, têm o poder absoluto, isto é o monopólio e o uso exclusivo 
da força armada: polícia e força militar. (...) É o povo que possui a soberania! Mas ele não 
a mantém, ele a delega. (...). Na realidade o povo jamais possui a materialidade da 
soberania. Ele não tem nenhum meio de exercê-la, ainda que por um momento e 
parcialmente. Não possui meios para controlar seu exercício.” (VIDAL, 2000, pp. 78-79). 
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como absoluta e ilimitada. São exemplos destes fatores o desenvolvimento 

do Direito Internacional, o surgimento do Direito Comunitário e, ainda, o 

fenômeno da globalização econômica. Todos estes fenômenos reduzem a 

liberdade de ação dos Estados e significam perda parcial de poder. 

O Direito Internacional em geral, e, em particular, o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, conheceu um grande 

desenvolvimento após a segunda guerra mundial, tendo surgido um 

número cada vez maior de organismos internacionais e instrumentos 

internacionais – pactos, convenções, acordos, entre outros, que passaram 

a regular e a restringir as opções de ação dos Estados não apenas entre si, 

mas, inclusive, em face das populações humanas sob seu poder. 

A ação de tais órgãos e o número crescente de normas 

internacionais que obrigam os Estados signatários de tais instrumentos 

significaram, portanto, uma redução significativa da autonomia decisória 

dos Estados soberanos, uma vez que, segundo os princípios do Direito 

Internacional, os Estados não podem violar tais normas. 

Embora tradicionalmente se entenda que o Estado continuaria 

soberano, pois somente se obrigaria a cumprir as normas constantes de 

instrumentos por ele ratificados, em realidade muitas vezes não resta 

alternativa ao Estado, senão vincular-se aos tratados, até mesmo por força 

da política internacional. Além disso, conceitos novos como o de Jus 

Cogens – normas internacionais imperativas, vinculantes dos Estados 
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independentemente de ratificação de instrumentos internacionais – 

implicam uma redução da autonomia decisória dos Estados.189 

Outro fenômeno que passou a ocorrer com incremento cada vez 

maior a partir segunda metade do século XX foram os processos de 

integração regional, cujo exemplo mais avançado, sem dúvidas, é o da 

União Européia. 

Tais processos impactaram fortemente o modelo até então existente 

em termos de Estado e comunidade internacional. Hoje no âmbito da 

União Européia, por exemplo, as fronteiras de muitos estados integrantes 

daquela Comunidade Internacional estão relativizadas, havendo livre 

circulação de pessoas entre diferentes Estados, em uma relativização do 

território e da soberania do Estado sobre ele. A moeda na zona do Euro é 

única, o que também representa uma mudança sem precedentes na 

concepção de autonomia dos Estados. Há organismos supranacionais 

permanentes, como a Corte Européia de Direitos do Homem e o 

Parlamento Europeu, que criam legislação e tomam decisões plenamente 

                                                             
189 Como ensina Jorge MIRANDA, “dentre os princípios de Direito Internacional geral 
ou comum, avultam aqueles a que a doutrina tem chamado princípios de jus cogens (à letra, 
Direito cogente, imperativo, vinculativo). (...) O que se pretende inculcar é que são 
princípios que estão para além da vontade ou do acordo de vontades dos sujeitos do 
Direito Internacional; que desempenham uma função eminente no confronto de todos 
os outros princípios e regras; e que têm uma força jurídica própria, com os inerentes 
efeitos na subsistência de normas e actos contrários.” (MIRANDA, 2009, p. 105). Trata-
se de uma nova e controversa concepção, uma vez que o Direito Internacional 
tradicionalmente tem como fontes principais o costume e o pacta sunt servanda, ou seja, 
exige em geral a anuência dos sujeitos de Direito Internacional Público – especialmente 
os Estados soberanos – para o estabelecimento de normas, até mesmo por força da 
própria soberania, pois segundo visões clássicas o que resolveria o paradoxo do soberano 
vinculado deque fala HART (contradição em termos) a própria vontade estatal, em 
visões como as sustentadas pela teoria voluntarista de JELLINEK ou pela teoria da 
autovinculação de TRIEPEL. 
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executáveis no território dos Estados membros da União Européia, o que 

também é sem precedentes (ZIPPELIUS, 1985). 

Assim, não resta dúvida de que o advento do Direito Comunitário e 

a intensificação dos processos de integração regional, com o surgimento 

de novas realidades, como a União Européia, tem como efeito uma 

revisão, ao menos parcial, do conceito de soberania. 

Por fim, também é muito relevante, nesse contexto, fazer referência 

ao fenômeno da globalização econômica. Este processo, que se 

intensificou no final do século XX, consiste em um aumento sem 

precedentes na circulação de informações, pessoas e bens ao redor do 

globo, proporcionado pelas novas tecnologias da comunicação e do 

transporte, entre outras transformações (LIMA, 2002). 

A globalização, que é um fenômeno social, cultural, político mas, 

sobretudo, econômico, intensificou os laços de dependência entre os 

Estados, aumentou o poder e a influência de organismos internacionais 

como o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do 

Comércio, assim como as empresas transnacionais, diminuindo, ao 

mesmo tempo, a soberania dos Estados, como bem demonstra Abili 

Lázaro Castro de LIMA (2002). 

Isso tudo não significa, contudo, que os Estados contemporâneos 

não são mais soberanos e nem que o poder detido pela estatalidade seja 

pouco importante. Significa apenas que o conceito de soberania atual 

pode mais ser concebido em termos tão amplos e absolutos como era 
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concebido anteriormente, embora ainda seja um fenômeno político de 

primeira grandeza e de importância inegável.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
190 Até porque embora existam organizações capazes, de fato, de rivalizar com o poder 
dos Estados, como empresas transnacionais, estas exercem normalmente poderes de tipo 
diverso do político, como o poder econômico. O poder político propriamente dito e, 
particularmente, o poder militar, é ainda em grande medida monopolizado pelos Estados 
e, particularmente, pelas grandes potências. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/6NGcdM

DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ 
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj




