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DIPu_03 - O ESTADO - TERRITÓRIO E O DIREITO INTERNACIONAL 

 

1. TERRITÓRIO - Conceito 
 

Como pudemos verificar anteriormente, o Território é um dos elementos que 

caracterizam o Estado, em seu sentido técnico. É a porção da superfície do solo, 

abrangendo inclusive, o sub-solo e a coluna de ar correspondente. 

 

O Estado tem Soberania sobre esta porção, sendo importante especificá-la da 

forma mais minuciosa. A extensão de domínio territorial do Estado é demarcada por 

linhas imaginárias, sendo os seus limites. 
 

2. LIMITES : Estes limites podem ser: 
 

A. Naturais: (arcifinos) que seguem os traços físicos do solo. Ex. rio, 

montanha, vale, etc. 

 

B. Artificiais, Intelectuais ou Matemáticos: são os criados pelo homem. Ex. 

Muralha da China, muro de Berlim, marco, estaca 
 

Estes limites vieram de acontecimentos históricos ou acordos previstos em 

convenções internacionais..   

 

3. MODOS DE AQUISIÇÃO 

Temos os seguintes modos de aquisição dos territórios, que também são os modos 

de perda dos territórios: 
 

A. Ocupação: um estado se apropria do território de um outro e passa a 

exercer a sua Soberania. 
 

B. Acessão: acréscimo de um território determinado por fato natural, como a 

ação de dois rios ou do mar. (aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono 

do leito por um rio). 

Tem acessão artificial que é quando o homem constrói diques, quebra-mares, 

represas, etc. 
 

C. Cessão: Transferência de parte do território de um estado, mediante 

acordo ou tratado e pode ser das seguintes formas: 
 

C1. Onerosa: Ex.  USA  compraram a Lousiania da França em 1803 

                      USA compraram o Alaska da Russia em 1867 

              Brasil adquiriu o Acre, da Bolívia em 1903. 

 

C2. Gratuita: Ex. A França cedeu em 1871, a Alsácia-Lorena à 

Alemanha, como pagamento de soldo de guerra e a readequiriu de 

volta em 1919, após o término da 1ª Grande Guerra. 

Atribuição de território por decisão política da ONU em 1947 na 

partilha da Palestina. 
 

D. Prescrição: (alguns falam em usucapião) ocorre quando a aquisição do 

território se dá pelo domínio efetivo ininterrupto e pacífico, por prazo longo e 

suficiente para presumir a renuncia tácita do antigo Estado dono do território 

sendo Prescrição aquisitiva 
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4. DOMIÍNIO FLUVIAL: Compreende os rios e os cursos de água que cortam o 

território e podem ser nacionais ou internacionais. 

 

4.1. Nacionais: são os rios internos de um Estado. Ex.  Rio Tietê 

 

4.2. Internacionais, a navegação depende de acordos ou tratados para que 

nenhum Estado prejudique o outro.     Ex. Rio Paraná 

 

A. Internacionais - contíguos: quando correm entre territórios de dois ou 

mais estados. Ex. Rio Paraná 

 

B. Internacionais - Sucessivos: quando atravessam mais de um Estado. Ex. 

Rio Amazonas 

 

 

 

 

 

5.  DOMÍNIO MARÍTIMO: abrange as águas internas, o mar territorial e a zona 

contígua entre o mar territorial e o alto mar. 

 

 

Mar territorial : faixa de 12 milhas que ladeia a costa (Vide Lei 8.617/93). 

 

 

zona contígua: faixa de alto mar adjacente ao mar territorial. Convenção das 

Nações Unidas, máximo de 24 milhas (Lei 8.617/93 reduziu as antigas 200 milhas) 

 

 

Zona Econômica é a compreendida entre as 12 milhas do mar territorial até as 200 

milhas (Vide art. 6 da Lei 8.617) 

 

 

Estreitos: são obras da natureza e a passagem é permitida e gratuita 

 

 

Canais: são obras do homem e a passagem pode ser tarifada. 

 

 

solo marítimo: planície e plataforma marítima. Domínio do Estado. 

 

 

6. O ALTO MAR: não pertence a nenhum Estado (é a Res Communis Usus) 

 

A liberdade de todos nesta área é indiscutível e os Estados podem navegar, pescar, 

colocar cabos e oleodutos submarinos, construir ilhas artificiais, sobrevoar, tudo 

com fins pacíficos. Podem usar, porém não poluir. 
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7. DOMÍNIO AÉREO: neste ponto a grande dificuldade é que como as fronteiras 

não são demarcadas de forma visível, e são consideradas como limite vertical. 

Considera-se o espaço aéreo superior à atmosfera como sendo comum, havendo 

direito material de passagem, desde que seja inofensiva. 

 

 

 

 

NOTA: CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR 

  

Conclusão e assinatura em 10/12/1982 

 Internacionalmente entrou em vigor em 16/11/1994 

 No Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 5 

de 9 de novembro de 1987 

 Ratificação em 22/12/1988 nas Nações Unidas – NY 

 Entrada em vigor em 16/11/1994 

 Promulgação pelo Decreto nº 99165 de 12/03/1990 

  

 O Brasil ajustou o seu direito interno aos preceitos da Convenção 

 Internacional , com a Lei nº 8.617 de 04 de janeiro de 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EYS/ DIPu_03_2013 1 O Estado Territorio.doc 


