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- Noções de Estado 
O Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos 
elementos povo, território e governo soberano. Esses três elementos 
são indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado 
independente: o povo, em um dado território, organizado segundo sua 
livre e soberana vontade. O Estado é um ente personalizado. 
Apresenta-se -tanto internamente quanto nas relações internacionais, 
no convívio com outros Estados soberanos -como sujeito capaz de 
adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Estabelece a 
Constituição de 1988 que a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a União, os estados-
membros, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de 
autonomia política (art. 18).  
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-Formas de Estado 
A Constituição Federal de 1988 adotou como forma de Estado o 
federado, integrado por diferentes centros de poder político. Assim, 
temos um poder político central (União), poderes políticos regionais 
(estados) e poderes políticos locais (municípios), além do Distrito 
Federal, que, em virtude da vedação constitucional à sua divisão em 
municípios, acumula os poderes regionais e locais (CF, art. 32, § 1.0). 
No Brasil, a forma federativa de Estado constitui cláusula pétrea, 
insuscetível de abolição por meio de reforma constitucional (CF, art. 60, 
§ 4.0, I). O Estado federado tem como característica a 
"descentralização política'', marcada pela convivência, em um mesmo 
território, de diferentes entidades políticas autônomas, distribuídas 
regionalmente (no Brasil, por exemplo, temos a coexistência, no mesmo 
território, de esferas políticas distintas e autônomas -a União, os 
estados, o Distrito Federal e os municípios).  
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-Poderes de Estado 
Integram a organização política do Estado os denominados "Poderes", 
que representam uma divisão estrutural interna, visando ao mesmo 
tempo à especialização no exercício das funções estatais e a impedir a 
concentração de todo o poder do Estado nas mãos de uma única pessoa 
ou órgão. No clássico modelo de tripartição, concebido em 1748 por 
Charles de Montesquieu, esses Poderes do Estado são o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Seguindo a tradicional doutrina, a Carta de 
1988 estabelece, expressamente, que "são Poderes da União, 
independentes e hannônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário" (art. 2.0); veda, ademais, proposta de emenda constitucional 
tendente a abolir a separação dos Poderes (art. 60, § 4.0, III), significa 
dizer, confere natureza de cláusula pétrea ao princípio da separação dos 
Poderes, ou princípio da divisão orgânica das funções do Estado.  


