
Formação do Estado 

Brasileiro



Conceitos

Povo 

conjunto de indivíduos que possuem hábitos 

e costumes semelhantes, história e tradição 

comuns, organizados sob um Estado.

Nação

sociedade de pessoas interligadas por laços 

culturais (tradições, idioma, usos e costumes, 

religião) e interesses comuns (sociais , 

políticos, econômicos).



1. Conceitos

Estado

povo ou nação politicamente organizado em 

território determinado.

Governo

conjunto de pessoas que exercem o poder 

político e que determinam a orientação 

política de uma sociedade.



2. Origem do Estado

Soberano Tipo

uma ou poucas pessoas Tirania

alguns grupos Oligarquia

todos os cidadãos Democracia

Soberania

é o poder originário - quem detém

o poder numa sociedade.



2. Origem do Estado

Soberania

é o poder originário - quem detém

o poder numa sociedade.

CF 1988: Art. 1º, parágrafo único:

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição.”



3. Modelo de Estado

Monarquia

poder é concentrado em um monarca que 

exerce a representação do Estado. 

Pode ser absolutista ou constitucionalista.

República

poder é exercido pelo bem comum do povo e 

não para vantagem particular de alguns 

sejam eles classes, corporações, igrejas, 

partidos ou das próprias entidades estatais.



4. Democracia

Liberdade

garantia às liberdades individuais. (Ex.: voto, 

ir e vir, expressão, crença, etc.)

Igualdade

de condições entre todos os cidadãos (Ex.: 

sociais, econômicas, culturais, etc.)



4. Democracia

Dimensão 

individual

Liberdade de ação e de locomoção 

(inclusive emigração), inviolabilidade 

pessoal (física e psicológica) e do lar, 

etc.

Igualdade de direitos e obrigações 

individuais. Usufruto equânime do Estado 

de Direito e respectiva ordem jurídica (e 

judicial). Respeito aos direitos alheios.



4. Democracia

Dimensão 

sócio-política

Liberdade de crença, de opinião, de 

informação confiável, de associação 

pacífica e responsável: pluralismo e 

laicismo.

Igualdade política: (1 humano = 1 voto),

cidadania/soberania popular (voto 

universal livre  e secreto), cidadania e

responsabilidade social. 



4. Democracia

Dimensão

sócio-

econômica

Liberdade de iniciativa. 

Igualdade de oportunidades: educação, 

cultura, saúde, segurança pública, lazer, 

seguridade social (aposentadoria, pensão, 

seguro desemprego,  etc.). Ordem 

tributária distributiva de renda (renda 

mínima e outros) e includente.



5. Direitos Humanos

Base de direitos de todo ser humano a ser seguida 

pela ordem do Estado. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948.

Direitos individuais, políticos, sociais, econômicos e 

culturais.



6. Estado de Direito

Mecanismos claros para a sociedade a fim de 

garantir a democracia. 

Sistema de leis e regras – Constituição.



7. Constituição

Conjunto de princípios que regem uma sociedade. 

Conjunto de princípios que regula:

a natureza, a extensão e o exercício dos 

poderes do Estado; 

estipula direitos básicos dos cidadãos; 

regula as competências das instituições; 

determina os métodos de escolha dos 

governantes. 



8. Constituição 1988

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica 

das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 

Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. 



8.Constituição 1988

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição.



8.Constituição 1988

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.



8.Constituição 1988

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;



8.Constituição 1988

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade;

X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de 

nações.



9. República Federativado Brasil

Federação

poder compartilhado com níveis mais locais 

(ex.: Estados e Municípios)

Confederação

maior centralização dos Estados/ províncias e 

menor do poder central.



10. Organização do Estado

Concentração do poder

onde não há divisões de poder. Ex. Monarquias 

Absolutistas

Colaboração de poderes

onde há a distinção de poderes, mas estes não são 

independentes. Ex.: o regime parlamentarista.

Separação de poderes: 

onde à distinção se soma sua autonomia.

Ex.: o regime presidencialista.



10.Organização do Estado

Poder Executivo Poder Judiciário

Separação de 
Poderes

Executar a 

administração do 

Estado

Legislar (criar normas)

Fiscalizar Poder 

Executivo

Julgar – Aplicar as 

leis em casos de 

conflito 

Poder Legislativo



11. O Poder Executivo

CF. Art. 2º São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.



11. O Poder Executivo

engloba o governo (órgão ou conjunto de 

órgãos a que pertence a representação do 

todo e a tomada das decisões fundamentais, 

no que é de sua competência) e a 

administração (que é o conjunto dos órgãos 

que de fato acompanham a execução das leis 

e das decisões em geral), cujos 

representantes são escolhidos por eleição. 



11.O Poder Executivo

Chefe de Estado

representação externa e interna da unidade 

do Estado.

Chefe de Governo

liderança na política nacional, tanto pela 

orientação nas decisões em geral, quanto 

pela direção que dá à máquina administrativa.



12.O Poder Legislativo

organização, tanto externa, como poder 

constitucional, quanto interna, para garantir a 

sua independência funcional; elaboração da 

lei; fiscalização da administração publica 

(Tribunal de Contas órgão auxiliar do Poder 

Legislativo), cujos membros são escolhidos 

por eleição. 



12. O Poder Legislativo

Estrutura bicameral

duas as Casas Legislativas componentes do

Congresso Nacional, órgão que desempenha

a função legislativa. Na Câmara dos

Deputados encontram-se os representantes

do povo brasileiro (art. 45 CF) e no Senado

Federal estão os representantes dos Estados

e do Distrito Federal (art. 46 CF).



12. O Poder Legislativo

Funções atípicas

administrar (própria) e julgar (crimes de

responsabilidade do Presidente da República,

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e

do Procurador-Geral da República, bem como

dos Ministros de Estado nos crimes de

responsabilidade conexos com aqueles

ratificados pelo Chefe do Executivo).



12. Poder Legislativo

Câmara dos Deputados

Representação proporcional do povo em 

razão da população de cada Estado, mínimo 

de 8 (oito) e o máximo de 70 (setenta) 

deputados por Estado. Composto de 513 

deputados, com mandato de 04 anos.

Senado Federal

Representação igualitária dos Estados e do 

Distrito Federal, 3 senadores por Estado. 

Composto de 81 senadores com mandato de 

08 anos. 



13. Hierarquia das Leis

Lei ordinária
Lei Complementar
Medida Provisória

Decretos

Portarias, Instruções 
Normativas, Pareceres, 

outros

Constituição/EC



14. Poder Judiciário

função jurisdicional = aplicação da justiça e 

da lei na solução de litígios. Somente age se 

provocado, cujos membros são escolhidos 

por concurso público e integrantes do 

Ministério Público e da Classe dos 

Advogados (quinto constitucional), exceção 

STF e STJ por indicação do Poder Executivo 

referendada pelo Poder Legislativo.



14. Poder Judiciário

Estrutura

STF – Supremo Tribunal Federal 

tribunal constitucional guardião da 

constituição

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

tribunal constitucional guardião das leis. 



14. Poder Judiciário

Justiça 
Eleitoral

Justiça 
Militar

Justiça 
Especializada

Justiça do 
Trabalho



14. Poder Judiciário

Justiça 
Comum

Justiça 
Federal

Justiça 
Estadual

Competência para julgar 
ações em que é parte a 

União Federal e seus 
órgãos

Competência para julgar 
ações em que são partes 
Estados e Municípios e 

relações privadas



14. Ministério Público

Zelar pelo cumprimento da lei e defender a 

democracia e os direitos sociais e individuais 

invioláveis.


