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ENTRE APOLOGIA E UTOPIA? UMA CRÍTICA SOBRE O USO DO DIREITO 

INTERNACIONAL NOS PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA NO CONTINENTE 

AMERICANO  

BETWEEN APOLOGY AND UTOPIA? A CRITIC ABOUT THE MANAGEMENT 

OF INTERNATIONAL LAW IN THE PROCESSES OF INDEPENDENCE IN THE 

AMERICAN CONTINENT 

Renan Moutropoulos Fortunato1 

RESUMO  

A visão usual sobre o direito internacional o compreende como oscilando entre uma 

vocação utópica e um enraizamento apologético. A partir das experiências de independência 

das ex-colônias americanas, este trabalho verifica os limites do uso dessa dicotomia conceitual. 

Para tanto, o presente estudo se calca em uma pesquisa qualitativa baseada em fontes primárias 

e secundárias. Por fontes primárias entendeu-se: a) os tratados de independência das ex-colônias 

americanas com suas ex-metrópoles europeias; b) a legislação envolvida na independência 

canadense; e c) a Carta de Jamaica e o discurso do Presidente James Monroe enviada ao 

Congresso estadunidense em 1823. Quanto às fontes secundárias, uma revisão bibliográfica foi 

levada a cabo sobre o Pan-Americanismo e a dogmática jurídica internacional em torno do 

reconhecimento de Estados. Verificou-se que o Direito Internacional não foi usado nem de 

forma apologética, nem utópica, para a independência da América, mas sim como um 

verdadeiro instrumento de libertação, e que, não é possível usar essa dicotomia para qualificar 

o Direito Internacional envolvido nas manobras feitas pelas ex-colônias em tal momento 

histórico. 

Palavras-chave: Pan-Americanismo. Independência das Américas. Apologia vs. Utopia. 

Aquisição de Soberania Estatal. Reconhecimento de Estado. 

ABSTRACT  

The actual outlook over International Law comprehends this branch of Law as 

oscillating between a utopic vocation and an apologetic rooting. From the independence 

experiences occurred in America, this paper verifies the boundaries of this conceptual 

dichotomy. For carrying out the task, the current study is based on qualitative research of 

primary and secondary sources. The primary sources used were: a) the treaties of independence 

                                                 

1 Graduando de Direito (1º semestre de 2019) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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established between the former colonies and their former metropolises; b) the legislation 

concerning the independence of Canada; c) the Carta de Jamaica and President James Monroe’s 

speech directed to the American Congress in 1823. In terms of secondary sources, it was made 

a bibliographical review about the Pan Americanism and the dogmatic of international law, 

specially about the recognition of states. It was verified that the International Law was used 

neither on the apologetic nor on the utopic way, but as a true emancipation tool. Because of 

this, it isn’t possible to label the International Law involved on the maneuvers made by the 

former colonies in America in that historical moment. 

Keywords: Pan Americanism. Independence of the Americas. Apology vs Utopia. 

Acquirement of National Sovereignty. Recognition of States.  

Sumário: 1 Introdução; 2 Materiais e Métodos; 2.1 Materiais Consultados; 2.2 O Direito 

Internacional entre a Apologia e a Utopia segundo Martti Koskenniemi; 3 O Pan-Americanismo 

e suas Vertentes; 3.1 Pan-Americanismo de Bolívar (Latino-Americanismo); 3.2 Pan-

Americanismo de Monroe (Doutrina Monroe); 4 O Reconhecimento de Estados no Direito 

Internacional Público; 4.1 Aspectos Genéricos acerca do Reconhecimento de Estados; 4.2 

Análise dos documentos das independências americanas; 4.2.1 Os termos comuns da América 

Continental; 4.2.2 Termos específicos; 4.2.2.1 Brasil; 4.2.2.2 América Hispânica; 4.2.2.3 

Estados Unidos da América; 4.3.4 A Independência Haitiana; 4.3.5 A Independência 

Canadense; 5  A Independência das Américas frente à Utopia e à Apologia; 6 Considerações 

Finais; 7 Referências; 7.1 Fontes Primárias; 7.2 Fontes Secundárias.  

1 INTRODUÇÃO  

O conceito de soberania estatal é um dos grandes pilares do Direito Internacional. 

Segundo teóricos desse ramo, é esse elemento que marca a independência de uma comunidade 

em relação às outras, confere a existência de um Estado no plano internacional e possibilita que 

esse se relacione com os demais de acordo com as normas do próprio Direito Internacional 

(KLÜBER, 1819, p. 40-41; WHEATON, 1866, p. 81-82; KOSKENNIEMI, 2018, p. 14).   

A soberania pode ser entendida como um dado fático que o direito apenas “juridifica”, 

passa para o seu campo e não pode controlar por ser externo a si (perspectiva do fato puro).  Ao 

mesmo tempo, a perspectiva jurídica trata a soberania como substância do Direito Internacional, 

o qual pode determinar as constantes do tema como o faz com qualquer outra norma 

(KOSKENNIEMI, 2018, p. 14).  
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O autor finlandês Martti Koskenniemi critica sa visões acima através de dois conceitos-

chave que são essenciais ao presente texto: a utopia e a apologia. Ele argumenta que o Direito 

Internacional seria apologético se fosse encarado como uma juridificação das relações e dos 

comportamentos estatais (KOSKENNIEMI, 2006, p. 17; KOSKENNIEMI, 2018, p. 9). E, de 

outro lado, seria utópico se fosse encarado como um conjunto de normas que independem da 

vontade dos Estados para ser aplicado e incapaz de demonstrar seu conteúdo de forma confiável 

devido à sua distância das necessidades sociais (KOSKENNIEMI, 2006, p. 17; 

KOSKENNIEMI, 2018, p. 9).  

Essa crítica não é isolada em seus escritos, pelo contrário, é um fragmento de sua crítica 

ao Direito Internacional normativo e concreto que os modernos tentam construir desde o Século 

XIX. Para si, o que os teóricos tentam evitar é o fato de que o Direito Internacional é um ramo 

eminentemente político. O autor faz sua crítica para demonstrar que, independentemente da 

perspectiva usada, a conclusão é que a soberania não é imbuída de normatividade, como tentam 

os juristas modernos retratar em suas obras (KOSKENNIEMI, 2018, p. 14).  

Esse trabalho analisa a crítica de Martti Koskenniemi ao Direito Internacional a partir 

dos processos independentistas na América. Essa escolha deriva do fato de o que Ocidente 

nunca presenciara uma efervescência tão grande de Estados nos moldes europeus até então, 

sendo conveniente a este trabalho se valer dessa crítica no que toca a classificação do Direito 

Internacional em apologético e utópico. A escolha mostra-se útil também pelo fato o ideal Pan-

Americanista carregar uma tentativa de formação de uma identidade genuinamente americana 

pelos povos americanos, incluindo aí o Direito Internacional, e trazer uma distância 

considerável do Direito Internacional clássico europeu. O intuito da doutrina era afastar a 

América das antigas metrópoles europeias e a manutenção da independência das novas nações 

através da união continental.  

Para tanto, este trabalho é dividido em 4 (quatro) partes: 1) Materiais e Métodos; 2) O 

Pan-Americanismo e suas Vertentes; 3) O Reconhecimento de Estados no Direito Internacional 

Público; 4) A Independência das Américas frente à Utopia e à Apologia.  

A primeira parte tratará dos método de pesquisa usado e os materiais consultados, no 

caso, pesquisa busca de tratados e legislação em sites de bibliotecas e arquivos nacionais, a 

busca de documentos que são os principais marcos de teorização do Pan-Americanismo e de 

textos que permitissem a formação do embasamento teórico necessário da crítica de Martti 

Koskenniemi para a construção deste texto.  
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Já a segunda parte trata da análise do Pan-Americanismo a partir dos textos originários 

e constitutivos de sua elementaridade. Foram analisados Carta de Jamaica de 1815, o discurso 

enviado pelo Presidente estadunidense James Monroe ao Congresso em 1823 e artigos acerca 

das vertentes do Pan-Americanismo. Esse item, portanto, foi subdividido no Pan-Americanismo 

Bolivariano (Latino-americanismo) e Monroísta, as duas principais linhas de tal pensamento.  

A terceira parte analisa então como que a doutrina do Direito Internacional Público trata 

o reconhecimento de Estados, em especial a relação entre Estados que são frutos de cisão de 

um território e a relação da situação para com terceiros. O recorte foi feito tendo em vista que 

a independência das colônias se submete a tal disciplina e para aferir como que a relação de 

Estados terceiros influíram no processo de independência do continente.  

O quarto item trata do enquadramento do processo independentista, combinado com o 

peso que o Pan-Americanismo exerceu nesse processo, na crítica de Martti Koskenniemi. Há, 

nesse momento, uma apropriação dos conceitos do autor para aferir como sua crítica se aplica 

à dinâmica de independência das Américas.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Materiais consultados  

Os países escolhidos para aqui figurarem como objeto de estudo foram selecionados por 

dois critérios: a) temporal (Séculos XIX, período no qual o maior número de ex-colônias se 

tornaram independentes); e b) relevância para a história da América independente (no caso, os 

Estados Unidos que – por causa da Revolução Americana, inspiraram a América Latina a fazer 

sua independência – e o Canadá, tendo em vista que obteve sua independência através do Poder 

Legislativo de uma potência europeia, o Reino Unido). Contudo, nem todos os tratados foram 

analisados, tendo em vista a impossibilidade de encontrá-los nos mecanismos de busca oficiais 

(arquivos e bibliotecas nacionais online de cada país).  

Em vista disso, foram analisados os tratados dos seguintes países: Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos, Haiti, México, Peru e Venezuela. O Uruguai não 

figura aqui como objeto de análise por ter se tornado independente do Brasil, e não de uma 

metrópole europeia.   
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Tabela única - documentos independentistas americanos organizados por ex-colônia  

Ex-Colônia Ex-Metrópole Nome Tipo Local 
Ano de 

Assinatura 

Argentina  Espanha  

Tratado de Paz, Amistad y 

Reconocimiento Firmado 

por Confederación 

Argentina com S.M. La  

Reina de España  

Tratado  Madri  1859  

Brasil  Portugal  

Tratado de Paz e Aliança 

entre El Rei o Senhor D.  

João VI e D. Pedro I,  

Imperador do Brasil  

(Tratado do Rio de Janeiro)  

Tratado  
Rio de 

Janeiro  
1825  

Canadá  Reino Unido  Re: Offshore Mineral Rights Jurisprudência  Ottawa  1967  

Canadá  Reino Unido  Statute of Westminster  Legislação  Londres  1931  

Canadá  Reino Unido  Canada Act  Legislação  Londres  1982  

Chile  Espanha  

Tratado de Paz y Amistad, 

celebrado entre España y la 

República Chilena  

Tratado  Madri  1844  

Equador  Espanha  

Tratado de Paz y Amistad, 

celebrado entre España y la 

República del Ecuador  

Tratado  Madri  1840  

Estados 

Unidos  
Reino Unido  

The Definitive Treaty of  

Peace 1783 (Treaty of Paris)  
Tratado  Paris  1783  

Haiti  França  

Ordonnance de S. M. Le Roi 

de France, Concernant 

L'indépendance de L'île de  

St. Domingue  

Ordenança  Paris  1825  

Haiti  França  Traité de Paix et d’Amitié  Tratado  
Port-au-

Prince 
1838  

México  Espanha  

Tratado de Paz y Amistad, 

celebrado entre España y la 

República Mexicana  

Tratado  Madri  1836  

Peru  Espanha  

Tratado de Paz y Amistad 

com el Reino de España 

(Tratado de París)  

Tratado  Paris  1879  

Venezuela  Espanha  

Tratado de Paz y  

Reconocimiento, Firmado en 

Madrid el 30 de Marzo de 
1845  

Tratado  Madri  1845  

Fonte: tabela montada pelo próprio autor do texto a partir da documentação coletada.  

Os tratados da América continental seguem um padrão de dispositivos regular, havendo 

disposições comuns em todos os tratados. Portanto, o presente texto dividirá as disposições 

comuns da América Hispânica, Brasil e Estados Unidos e as disposições específicas da América 

Hispânica, Brasil, Estados Unidos. O Haiti e o Canadá terão seus processos de independência 

analisados somente dentro de seções específicas deste texto.  
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2.2 O Direito Internacional entre a apologia e a utopia segundo Martti 

Koskenniemi  

O presente trabalho terá como referencial de análise o pensamento do autor Martti 

Koskenniemi, em especial a sua análise crítica dos argumentos usados por internacionalistas ao 

atribuírem um caráter concreto e normativo ao Direito Internacional (KOSKENNIEMI, 2018, 

p. 9). O autor parte da premissa de que tal ramo jurídico foi construído de forma a isolar-se dos 

anseios individualistas dos Estados para estabelecer a ordem entre esses últimos 

(KOSKENNIEMI, 2006, p. 16).  

Para conferir existência ao Direito Internacional, os juristas modernos mesclam as duas 

características citadas acima (normatividade e concretude) para que aquele seja apto a vincular 

o Estado independentemente de sua conduta e alvedrio, podendo ser verificada a validade do 

direito por meio desses mesmos elementos (KOSKENNIEMI, 2006, p. 17). O que se busca, na 

realidade, é firmar a sua independência da política internacional, usando a normatividade para 

afastá-lo do interesse estatal e a concretude para distanciá-lo das teorias jusnaturalistas 

(KOSKENNIEMI, 2018, p. 9).  

Enquanto normativo, O Direito Internacional teria de ter aplicação independentemente 

da política de seus sujeitos de direito, mesmo que algum deles se oponha à aplicação de 

determinada norma (KOSKENNIEMI, 2018, p. 9). A concretude seria aferida pelo atendimento 

dos anseios dos membros de determinada comunidade pelo Direito – nesse caso, a 

internacional, formada por Estados. Essa última perspectiva vê o Direito como um reflexo das 

variantes sociais (KOSKENNIEMI, 2018, p. 9).  

Os que defendem o normativismo puro do Direito Internacional são atacados por serem 

utópicos, enquanto os que defendem a mera internalização das relações internacionais pelo 

Direito são classificados como apologéticos (KOSKENNIEMI, 2018, p. 9). Argumenta-se 

entaão que a estratégia adotada pelos juristas modernos de mesclar o normativismo e a 

concretude não se sustenta por ser contraditória em si mesma, levando sempre o Direito 

Internacional a ser classificado como político (KOSKENNIEMI, 2018, p. 9).   

De um lado, o normativismo argumenta que o Direito concretivista é volátil, muito 

dependente da política de poder, e, portanto, apologético por representar a vontade política de 

apenas um ou mais dos sujeitos do Direito Internacional (KOSKENNIEMI, 2018, p. 9-10). Um 

Direito Internacional baseado puramente no comportamento e vontade estatal seria uma mera 
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descrição sociológica, uma apologia não-normativa, nas palavras do autor (KOSKENNIEMI, 

2006, p. 17).   

De outra feita, os que defendem o normativismo são criticados por construírem um 

Direito Internacional moralista e descolado da realidade das mesmas relações de poder, por 

isso, utópico (KOSKENNIEMI, 2018, p. 10). Martti Koskenniemi (2006, p. 17) defende que 

tal visão isola o Direito Internacional do comportamento e vontade estatal, perdendo sua 

confiabilidade quanto ao seu conteúdo. Com base nessas duas linhas críticas de pensamento 

chega-se à mesma conclusão: o Direito Internacional não é meio apto à construção da ordem 

mundial (KOSKENNIEMI, 2018, p. 10).  

Contudo, apesar de ser uma constatação pertinente ao Direito Internacional, a linha de 

Koskenniemi, foi aferido, pela análise dos documentos e da teoria pan-americanista, que a 

independência dos países americanos, de maneira geral, não se enquadra como apologética ou 

utópica, mas como um mecanismo efetivo do Direito Internacional de libertação de tais países.  

Isso porque as colônias americanas, como se verá mais adiante, usaram de instrumentos 

tipicamente europeus do Direito Internacional para acabar com a relação colonial com as suas 

metrópoles. Concomitantemente, as novas nações se valiam do Pan-americanismo no campo 

internacional para se auto-organizarem, exercendo o Direito Internacional de uma maneira 

diferente da trazida por Koskenniemi (2018, p. 9).  

3 O PAN-AMERICANISMO E SUAS VERTENTES  

3.1 Pan-Americanismo de Bolívar (Latino-Americanismo)  

Simón Bolívar foi um político e militar venezuelano nascido em Caracas. Tornou-se 

militar aos 24 anos e partiu para estudar na Europa aos 26, quando entrou em contato com o 

Iluminismo pela primeira vez. Ao retornar ao seu país, junta-se aos movimentos 

independentistas, às Juntas de Resistência. O militar liderou o movimento e logrou a 

independência da Venezuela, razão pela qual ganhou o título de O Libertador (WONG, 2012, 

p. 413-414).  

Bolívar participou ainda da vida de outras colônias no Norte da América do Sul: ajudou 

a formar a Grã-Colômbia (Bolívia, Equador, Venezuela e Panamá) e a libertar o Peru do 

domínio espanhol. Além disso, foi presidente da Venezuela, em 1819, e da Bolívia, em 1852, 

tendo também governado o Peru por três anos, de 1824 a 1827. 
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Mas Bolívar não ficou conhecido tão somente pelas diversas independências 

conquistadas e por presidir três países do Cone Sul. Ele também é responsável pelo seu ideário 

de união da América Espanhola sob um Estado só, que ficou conhecido como Pan-

Americanismo Latino-Americano ou Latino-Americanismo. O principal documento acerca do 

movimento foi a Carta de Jamaica (1815).    

Bolívar abre a sua carta explicando que é muito difícil para si relatar o que acontece na 

América devido ao fato de a sua maior parte ainda estar “coberta pela escuridão”, e que, por 

isso, trará mais suas conjecturas sobre o futuro do continente do que o retrato fiel da realidade 

(BOLÍVAR, 2015, p. 9 e 10). Com o passar do relato, entretanto, percebe-se que o venezuelano 

faz uma análise descritiva de fatos e rumores que percorriam a América recém-independente 

ao mesmo tempo que pondera as escolhas feitas pelos latino-americanos.  

Bolívar refere-se apenas à América Hispânica durante toda a sua fala, fazendo referência 

aos estadunidenses como “hermanos del norte” e sem fazer qualquer menção ao Brasil - ainda 

colônia à época - ou ao Haiti.   

Na verdade, o que acaba se revelando com o decorrer do tempo é que as ideias de Bolívar 

não eram o latino-americanismo tal qual se conhece hoje, mas seu estágio embrionário, por 

assim dizer. Souto (1996, p.108) chega a tal conclusão pela exclusão do Brasil no plano de 

aproximação das nações latinas, como verificado pelo Congresso do Panamá. Ele, Souto (1996, 

p.108), complementa ainda que o pensamento de Bolívar surge como uma reação às pretensões 

expansionistas de Washington manifestadas por Monroe no período do Congresso, formando 

um contrapeso contra os Estados Unidos no continente.  

A partir daí, o autor começa a escrever sobre o processo de independência dessas 

colônias, quais foram suas motivações, seus motores e seus anseios. Segundo Bolívar (2015, p. 

10 e 11), as colônias se rebelaram contra a Espanha após terem sentido a liberdade e não 

quererem mais ser escravizados, conforme deseja a metrópole.   

Então Bolívar passa a contar os êxitos e lutas específicos das províncias (BOLÍVAR, 

2015, p. 11-13), demonstrando sempre em seu tom que a independência era inevitável às 

colônias, como se bastasse ter contato com a liberdade para, instantaneamente, querê-la. Tal 

ideia se mostra clara quando Bolívar (2015, p. 13) diz que as ilhas de Porto Rico e Cuba são as 

de posse mais mansa da Espanha pelo fato de não terem os povos das ilhas ainda contato com 

os independentistas continentais.  
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O autor passa então a descrever de forma crítica a Espanha e o resto da Europa e o seu 

posicionamento frente às independências: a metrópole é diminuída a uma nação em frangalhos 

pelo autor e posta na condição de inimiga das nações americanas. Aquela é descrita como uma 

nação obsoleta, com planos de reconquista maiores do que suas capacidades econômicas e 

navais (BOLÍVAR, 2015, p. 13).   

O autor questiona a Europa por não tentar dissuadir a Espanha de seus planos em relação 

às suas colônias e por não ter ela mesma idealizado e posto em prática um projeto 

independentista para a América para manter “o equilíbrio que o mundo exige” e para fixar 

postos ultramarinos de comércio (BOLÍVAR, 2015, p. 13 e 14). Segundo o venezuelano, a 

Espanha deveria fundar-se no desenvolvimento de sua economia precária em vez de tentar 

reconquistar territórios inimigos e poderosos (BOLÍVAR, 2015, p. 14).  

Nota-se, nesse ponto, que um dos motores do processo de independência das colônias 

americanas está presente nas palavras de Bolívar: a abertura e liberalização do comércio pelo 

fim do pacto colonial. Além disso, Bolívar não faz qualquer menção nessa passagem de seu 

texto sobre as demais grandes metrópoles do território americano (França, Inglaterra, Holanda 

e Portugal). O venezuelano direciona igualmente as críticas acima aos Estados Unidos, tendo 

em vista a sua situação de ex-colônia americana também (BOLÍVAR, 2015, p. 14).   

Em seguida, Bolívar (2015, p. 14 e 15) passa a analisar o tratamento que os soberanos 

europeus tiveram com os soberanos autóctones da América, em especial os incas e astecas. A 

comparação do autor vem no sentido de mostrar o trato cruel dos colonizadores para com os 

donos originários da terra, com vistas a humilhá-los. A breve comparação mostra que o autor 

vê o ameríndio como o dono legítimo da terra e que as invasões napoleônicas e a subjugação 

de Fernando VII como retribuição divina.  

O próximo passo é a análise do que seriam os americanos. Esses seriam o sujeito 

intermediário, aquele que está entre os ameríndios e os espanhóis; são americanos por 

nascimento (jus solis, e não por origem, jus sanguinis), mas que têm o direito oriundo da Europa 

(BOLÍVAR, 2015, p. 17). Eles teriam uma posição complicada na composição social dos 

Estados da América, visto que a si caberia disputar os direitos com os indígenas e se protegerem 

de interferências externas (BOLÍVAR, 2015, p. 17). A ideia de Bolívar, como se pode ver, é a 

ideia de direito natural, levando um conflito entre o direito europeu e ameríndio, cabendo ao 

americano (via de regra, elite criolla) estabilizar a situação.  
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Liliana Obregón Tarazona (2010, p. 4) explica que, na verdade, há uma consciência 

jurídica criolla nas Américas, que são os conjuntos das ideias dos descendentes letrados de 

europeus nascidos na América Hispânica e com sentimento nacionalista em relação à terra em 

que nasceram. Essa consciência jurídica era composta da forma de aplicação do direito romano, 

espanhol, mais o direito desenvolvido nas Américas para a resolução de conflitos locais, com 

uma variedade de fontes jurídicas muito particular à América espanhola (TARAZONA, 2010, 

p. 5).   

Bolívar, (2015, p. 17-18), contudo, reconhece que o americano não tem familiaridade 

com o aparato estatal, isso porque foi alienado do poder pelos espanhóis, um povo alheio. 

Bolívar se refere aos efeitos dos pactos coloniais da época, que restringia o acesso ao comércio, 

cargos públicos e diplomáticos por aqueles que não fossem da metrópole.  

Com a independência, tais colônias se espelham no modelo de gestão democrática e 

federal, baseando-se nos Estados Unidos para o desenho dos estados latinos, a democracia em 

forma federada. O autor considera que os estadunidenses possuem virtudes políticas que os 

latino-americanos não possuem, por terem herdado características típicas dos espanhóis, as 

quais não seriam tão liberais como as dos estadunidenses (BOLÍVAR, 2015, p. 17-22).   

Nesse momento, Bolívar (2015, p. 20-22) também cita o processo pelo qual os países 

passaram para formar o seu modo de governo. É patente o fato de que todas as ex-colônias 

hispânicas formaram uma Junta Popular para desempenhar a tarefa, gerando mais um ponto de 

afinidade entre tais colônias que não é possível ser feito com o Brasil, por exemplo, embasando 

ainda mais a união das nações idealizada por Bolívar.   

Também é parte da consciência jurídica criolla a apropriação do discurso civilizador 

nascido na Europa com a Revolução Francesa. A intenção era que, com isso, os novos países 

americanos pudessem fazer parte da comunidade internacional junto com as nações europeias 

(TARAZONA, 2010, p. 6).   

O autor passa então a conjecturar acerca das possibilidades de formas de governo e 

composição territorial dos países da região, deixando claro que os ameríndios seriam 

“civilizados” para compor a nação chamada Colômbia - união da Venezuela com Nova 

Granada, com território maior que a atual Colômbia (BOLÍVAR, 2015, p. 26). Sendo assim, 

reitera-se que o venezuelano tinha uma ideia de pan-americanismo por identidade cultural 

também entre os povos, sem caber aqueles que, mesmo ocupando a terra anteriormente aos 
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americanos. O autor é ainda mais contundente ao criticar os escravos peruanos, dizendo que a 

“alma de um servo raramente alcança a apreciar a liberdade” (BOLÍVAR, 2015, p. 27 e 28).  

Arremata-se então o pensamento dizendo que as colônias terão fortunas distintas e que 

a ideia de a formação de uma grande monarquia é muito difícil de acontecer e que a uma grande 

república é quase impossível (BOLÍVAR, 2015, p. 28), mas que o Istmo do Panamá seria uma 

ideia grandiosa para o Continente de Colón e que caberia aos latino-americanos acharem um 

meio-termo entre os dois regimes.  

O Istmo do Panamá seria a sede de uma confederação entre tais Estados da região para 

a tomada de decisões comuns. O local foi designado por Bolívar como uma analogia a Corinto 

para os gregos antigos e pelo fato de o Panamá ser o ponto mais estreito do Continente, 

viabilizando a conexão entre Ásia, América e Europa. Segundo Maior (1991, p. 108), Bolívar 

tenta fazer um contrapeso às forças estadunidenses, com Monroe, dentro do continente com o 

Congresso do Panamá, que será abordado mais à frente.   

Em realidade, Bolívar, por ter conhecimento histórico sobre a região e saber dos fortes 

interesses locais que minavam os projetos de integração, percebe que a união das ex-colônias 

hispânicas era algo muito improvável, mas cria que a proteção de uma nação liberal poderia 

tornar o objetivo viável (LOGÉRCIO, 2007, p. 18-19).  

Finalmente, o autor termina a sua carta dizendo que somente a união americana é capaz 

de manter os novos Estados soberanos e trazer-lhe a prosperidade, tendo em vista o seu 

isolamento do restante do mundo, sem relações diplomáticas com os demais países (BOLÍVAR, 

2015, p. 29-31).   

3.2 Pan-Americanismo de Monroe (Doutrina Monroe)  

James Monroe foi presidente dos Estados Unidos de 1817 a 1823, sendo o quinto a 

ocupar tal cargo e o último dos Founding Fathers (sete figuras políticas consideradas como as 

criadoras dos Estados Unidos). O presidente nasceu no Estado da Virgínia, em 1758 e formou-

se em Direito no mesmo Estado, além de ter servido à causa antifederalista em sua juventude.   

Monroe também ficou conhecido pela sua política internacional em relação à América 

Latina (FREIDEL; SIDEY, 2016), o que justifica a sua inclusão no presente trabalho. Foi ele 

quem deu o primeiro passo para um pan-americanismo mais abrangente, em termos 

geográficos, com a sua mensagem enviada ao Congresso americano em dezembro de 1823. A 

Doutrina Monroe, como ficou conhecida posteriormente, englobava toda a América, sendo 
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conhecida pelo lema “América para os americanos” e pelo início da influência estadunidense 

sobre a América Latina.  

Ao contrário da Carta de Jamaica de Bolívar, o norte-americano não se pauta em 

qualquer elemento imaterial para a embasar a sua teoria, como cultura ou língua. O seu critério 

para a proteção dos demais Estados americanos é o reconhecimento do Estado como soberano 

pelos Estados Unidos (MONROE, 2017).   

Monroe, diz que qualquer interferência das potências europeias nos Estados americanos 

que conseguiram e mantiveram suas independências, e reconhecidos como soberanos pelos 

Estados Unidos, será considerada um ato inamistoso à sua nação (MONROE, 2017). Ao 

contrário de Bolívar, não há menção quanto à formação de uma confederação ou algo similar 

nas Américas, do mesmo modo quanto à liberdade comercial do continente ou algo gênero.  

Segundo Planas-Suarez (1934, p. 274), a origem e a adesão das repúblicas americanas 

ao Monroísmo advêm das condições sociais e políticas da época, quando as nações tinham de 

garantir os seus direitos básicos de soberania. E, à medida que a tecnologia – principalmente de 

transporte e comunicação - avançam no continente, ela se intensifica pelo maior contato entre 

os seus povos, melhorando assim o conhecimento sobre uns dos outros, criando o que Planas-

Suáres (1934, p. 274) chama de consciência de um povo.  

Monroe também não coloca as potências europeias na posição de inimigas da América, 

mas sim em uma posição de respeito, como os povos que deram origens aos povos que habitam 

o novo continente (MONROE, 2017). A política monroísta em relação à Europa é de 

amistosidade, desde que não haja qualquer incursão no continente americano por parte daquela.  

Souto (1996, p. 107-109) explica que o pan-americanismo de Monroe era uma expressão 

unilateral da política estadunidense, de modo que uma política paternalista é estabelecida no 

continente, a qual cria dependência da parte latina da América em relação aos Estados Unidos, 

admitindo, inclusive, ingerências por sua parte em alguns países do subcontinente, tirando 

assim legitimidade do movimento pan-americanista.  

Já Planas-Suarez (1934, p. 278-279) advoga no sentido de que a Doutrina Monroe não 

é uma expressão de expansionismo por parte dos Estado Unidos, mas um seio de princípios 

comuns a todas as nações do continente que foi expresso em outros momentos históricos. 

Seriam tais princípios: a) soberania independente; b) integridade territorial; e c) o não-

intervencionismo.   



18 

 

O que se percebe é que o Monroísmo vem em forma de uma resposta à Santa Aliança 

na Europa e as revoluções liberais na Espanha. Como essa era uma das maiores monarquias do 

Oeste Europeu, a Aliança se mostrava uma ameaça à soberania dos países hispânicos na 

América. O presidente faz menções a Portugal também, entretanto, sem tratar especificamente 

de seus desejos em retornar a colonizar o Brasil, citando apenas a sua instabilidade naquele 

momento (MONROE, 2017).  

Ademais, Planas-Suarez (1934, p.272-273) diz que a Doutrina Monroe não pode ser 

vista como algo fugaz e restrito ao período de independência da América, mas como um dos 

elementos mais importantes do seu século para o Direito Internacional. A doutrina é 

incorporada à política internacional de todo o continente, sendo até os dias de hoje uma das 

formas de expressão da soberania da América e o motor da solidariedade americana.  

O autor explica que a solidariedade americana é o que une o continente, formada por 

interesses e perigos comuns, sendo esse elemento que motivou a adesão rápida dos países, 

principalmente do Sul do continente, à doutrina (PLANAS-SUAREZ, 1934, p. 278). Ele ainda 

diz que essa conexão entre os países fará com que a América seja um único ser moral e 

geográfico, com os mesmos interesses e aspirações (PLANAS-SUAREZ, 1934, p. 283).  

Finalmente, o autor venezuelano considera que a mensagem de Monroe contém 3 

declarações, ou princípios, que diferenciam e separam a política do continente americano do 

europeu: a) que, por ser livre e soberano, o continente não deve ser alvo de colonização, jamais; 

b) os Estados Unidos não podem considerar como hostis os atos de repressão por parte dos 

europeus contra as colônias que lutam por sua independência, mesmo que tenham aqueles 

reconhecido a independência do povo em rebelião; mas não podendo, nunca, uma potência 

europeia tentar reconquistar uma ex-colônia já reconhecida como soberana por si, no caso, a 

ex-metrópole; c) a inadmissão da extensão do sistema europeu de nações aliadas para o 

continente americano, tendo em vista o perigo que tal sistema apresenta para a paz (PLANAS-

SUAREZ, 1934, p. 296-297).   

 4 O RECONHECIMENTO DE ESTADOS NO DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO   

4.1 Aspectos genéricos acerca do reconhecimento de Estados  

O reconhecimento de Estados é tema frequente e vital dentro do Direito Internacional 

Público, tendo em vista que é a partir de seu reconhecimento que um Estado é considerado 

soberano e, portanto, independente de qualquer outra sociedade (KLÜBER, 1819, p. 40-41; 
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WHEATON, 1866, p. 81-82). Além disso, o tema tem relevância histórica para a América, 

devido ao número de novos Estados que surgem e a relação metrópole-colônia específica que 

vigia na época.   

Destaca-se aqui que a soberania da qual trata-se acima é a soberania externa: 

independência de um Estado em relação aos seus pares. O reconhecimento internacional atinge 

somente esse aspecto da soberania, não tendo a comunidade internacional nada a ver com a 

soberania interna do Estado, sendo essa o poder soberano que o Estado exerce sobre bens e 

pessoas em seu território (KLÜBER, 1819, p. 40; WHEATON, 1866, p. 31-32).  

A doutrina de reconhecimento de Estados é desenvolvida desde a Idade Média, tendo 

como sua origem o não-reconhecimento de não-crentes como sujeitos de Direito. A lógica era 

oposta da que vige atualmente: o reconhecimento era negativo (de algo que não existia, sujeitos 

de direito) e abrangia a humanidade toda, não estados (WILLIAMS, 1933, p. 212213).  

A partir daí,a doutrina vai se desenvolvendo aos moldes da comunidade internacional 

europeia: calcada pela noção de Estado de Direito, soberania e de uma comunidade 

internacional aos moldes europeus. De modo breve, a evolução continua quando Grotius trata 

do assunto ao tratar do Direito de Embaixada, passando pelo primeiro reconhecimento 

internacional de um Estado, a República Holandesa (WILLIAMS, 1933, p. 212-217).   

A dinâmica era regida entre Estados ou povos que eram euro-autóctones, que se 

relacionavam há tempos, bastando aos Estados da região reconhecerem uns aos outros, sendo 

o reconhecimento um ato atrelado à postura daquele que reconhece, como uma prerrogativa. 

Vattel (2004, p. 2) muda a dinâmica ao dizer que a comunidade internacional deve abrir as 

portas a qualquer comunidade humana que se organizar de forma independente e soberana, 

tendo em vista que todas as comunidades são iguais entre si, pois são formadas por elementos 

que também são idênticos entre si: seres humanos.   

Sendo assim, alguns dos autores tradicionais do Direito Internacional Público que tratam 

do assunto foram analisados a fim de confrontar sua visão de reconhecimento estatal e a 

independência e reconhecimento das colônias americanas.   

Segundo Klüber (1819, p. 44) e Wheaton (1866, p.32-33), a aquisição de personalidade 

de um Estado pode ser adquirida pela sua fundação ou pela separação de um Estado de outro, 

caso das colônias americanas. Klüber (1819, p.44) ainda diz que não há necessidade de que uma 

potência internacional reconheça a sua soberania para que seja válida, bastando que não padeça, 

a aquisição de soberania, de qualquer vício. Mesmo assim, por prudência, o autor, recomenda 
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que se busque o reconhecimento expresso ou tácito de potências internacionais (KLÜBER, 

1819, p. 44).  

 A posição dos autores reflete diretamente na independência dos Estados americanos, 

tendo em vista que vários países proclamam a sua independência anos antes de ser reconhecida 

pelos demais Estados. Como foi o caso do Brasil, que proclamou sua independência em 1822, 

mas só foi reconhecida pelos Estados Unidos em 1824 e por Portugal em 1825.  

A aquisição de soberania por meio de secessão envolve não somente os Estados que 

antes eram um, mas também os demais Estados da comunidade internacional. Wheaton (1866, 

p. 34-36) explica que os Estados alheios à relação podem tomar duas posições frente a uma 

revolta separatista: a) manter as relações com o Estado-mãe como sempre foram; ou b) tomar 

lado de alguma das partes do conflito. Klüber (1819, p. 44), nessa linha, também expressa que 

o reconhecimento deve recair sobre um território que tenha adquirido a independência de 

maneira permanente, para não ofender a soberania legítima que um terceiro Estado tenha sobre 

aquela região.  

A relação de Estados terceiros na independência de um país é extremamente frequente 

e relevante nas secessões americanas. O reconhecimento da independência estadunidense pela 

França, em 1778, por via de um tratado, cria um entrave com a Inglaterra sobre o aspecto fático, 

e não jurídico, da independência americana, dando assim uma reviravolta na doutrina de 

reconhecimento de Estados que vigia até então (WILLIAMS, 1933, p. 218-220). A discussão 

não foi em torno da legalidade da proclamação estadunidense, mas sim se os Estados Unidos 

eram, de fato - não de direito -, independentes quando do reconhecimento pela França.  

Anos após tal fato, surgem as insurreições sul-americanas. Nesse momento, os Estados 

Unidos, com Monroe, lançam uma nova forma política de reconhecimento de Estados no que 

concernia as relações euro-americanas: o governo de fato era reconhecido como o governo 

legítimo, abrindo caminho para a consolidação das nações sul-americanas (WILLIAMS, 1933, 

p. 221-222). Wheaton (1866, p. 40) suscita discussão similar quando trata do reconhecimento, 

por país terceiro, de uma comunidade autodeclarada independente com capacidade de se manter 

com tal status perante sua metrópole que não a reconhece como soberana.  

Nesses casos, o autor questiona se de fato haveria embasamento suficiente para a 

declaração de guerra pela metrópole contra o Estado terceiro, tendo em vista a notória 

habilidade das colônias em manter a sua independência (WHEATON, 1866, p. 40). Segundo 
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ele (1866, p. 40), nesses casos, o reconhecimento dessa independência escapa ao Direito 

Internacional, sendo uma questão de política e prudência.  

Na contramão da política monroísta supra, a Santa Aliança, composta por Áustria, 

Prússia e Rússia, lançou a corrente de não-reconhecimento de governos revolucionários para a 

manutenção de monarquias absolutistas na Europa. Após o Protocolo de Troppau, os governos 

que subissem ao poder por meio de revoluções, ameaçando a soberania de outros Estados, 

autorizariam a interferência armada da Aliança para a supressão da insurgência (WILLIAMS, 

1933, p. 222). A Santa Aliança afetava claramente a situação sul-americana, tendo em vista que 

Portugal e Espanha eram monarquias associadas àquela e passavam por Estados considerados 

ameaçados devido aos levantes na porção sul da América.    

Ainda em tempo, quanto à neutralidade por parte de nação terceira, Wheaton (1866, p. 

32-33) explana que, caso um Estado fique inerte ao impasse, não há qualquer violação às 

normas do Direito das Gentes, não cabendo qualquer reclamação pelas partes beligerantes pela 

não-interferência. Por outro lado, o Estado que tomar parte no processo poderá ser declarado 

inimigo pela parte contrária, restando autorizada à parte contrária a guerra, sem haver 

classificação em guerra justa ou injusta pelo Direito Internacional (WHEATON, 1866, p. 34).  

Mackintosh, jurista e Canning, Secretário das Relações Exteriores, ambos britânicos, 

foram quem trouxeram a visão esboçada por Wheaton para o reconhecimento das ex-colônias 

espanholas na América de forma concreta. O primeiro (WILLIAMS, 1933, p. 222-224), de 

forma menos prática, diz que o reconhecimento em sentido estrito é ato que cabe à nação-mãe, 

enquanto aos demais resta apenas a recepção de novas nações à comunidade internacional de 

forma implícita, como pelo recebimento de embaixadas, por exemplo.  

Já o segundo envia, em 1825, à Espanha uma nota com fortes argumentos pelos quais 

seu país reconheceria a independência dos países hispano-americanos, considerados 

independentes de fato. O secretário tem a explicação mais concreta acerca do reconhecimento 

de Estados em tal situação (WILLIAMS, 1933, p. 224-225). Ele explica que o reconhecimento 

não é a criação de um novo Estado, mas a aceitação de um sujeito já existente de fato 

(WILLIAMS, 1933, p. 224-225). Além disso, toda a comunidade internacional tem seus 

deveres a serem cumpridos perante seus semelhantes, inclusive o dever de ressarcimento por 

qualquer dano causado.   

Sendo assim, haveria duas opções à Espanha frente às independências: a) reconhece-las, 

sem as responsabilizar por nada; ou b) tratar aquela população como pessoas foras da lei. Como 
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essa última opção abrange uma parcela grande do mundo habitável, não restava qualquer outra 

alternativa aos países terceiros, se não reconhecer a independência das ex-colônias 

(WILLIAMS, 1933, p. 225).  

4.2 Análise dos documentos das independências americanas  

4.2.1 Os termos comuns da América Continental  

Os seguintes tópicos foram abordados pelos tratados de toda a América Continental: a) 

esquecimento de conflitos pretéritos - anistia - e declaração de paz perpétua entre metrópole e 

ex-colônias (art. 2, tratado entre Espanha e Argentina; art. IV Tratado do Rio de Janeiro; art. 2, 

tratado entre Espanha e Chile; art. 3, tratado entre Espanha e Equador; arts. 6 e 7, Treaty of 

Paris; art. 2, tratado entre Espanha e México; art. I, Tratado de París; art. 3 tratado entre 

Espanha e Venezuela) b) com exceção do Peru, questões sobre bens públicos e privados: quanto 

à sua titularidade, devolução e formas de reclamação (arts. 3, 5 e 6, tratado entre Espanha e 

Argentina; arts. VI, VII, VIII, IX, Tratado do Rio De Janeiro; arts. 3 e 6, tratado entre Espanha 

e Chile; arts. 6, 7 a 11, tratado entre Espanha e Equador; art. 2, Treaty of Paris; arts. 3 e 6, 

tratado entre Espanha e México; arts. 4, 6, 7 a 10, tratado entre Espanha e Venezuela); e c) com 

exceção dos Estados Unidos e Inglaterra, o tratamento recíproco dos cidadãos e/ou agentes 

diplomáticos como de nação mais favorecida (art. 10, tratado entre Espanha e Argentina; art. V 

Tratado do Rio de Janeiro; art. 8 tratado entre Espanha e Chile; art. 18, tratado entre Espanha e 

Equador; art. 5 tratado entre Espanha e México; art. IV, Tratado de París; arts. 16 e 17 tratado 

entre Espanha e Venezuela).  

Os termos acima variam de acordo com o modo operacional que os países estipularam, 

mas sem repercutir de forma profunda na essência dos tratados. Em sua maioria, as oscilações 

dizem respeito a prazos para reclamação de bens, competência para julgamento dessas questões 

ou indenizações sobre benfeitorias e danos aos bens.  

4.2.2 Termos específicos   

4.2.2.1 Brasil  

O Brasil tem um dado importante da sua história que refletiu diretamente no tratado:  ter 

sido a única monarquia, nos moldes europeus, na América. Por isso, o tratado serviu para 

transferir a titularidade da soberania nacional de Dom João VI para Pedro I, o novo Imperador 

Brasileiro (Artigo I, Tratado do Rio De Janeiro). Além disso, reservou àquele o título vitalício 

de imperador do Brasil (Artigo II, Tratado do Rio De Janeiro). Ademais, o Brasil, junto com os 
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Estado Unidos, foram os únicos países a não tratar de sucessão de débitos pela sua 

independência.   

O país americano também se comprometeu a não aceitar qualquer proposta de união 

com colônias portuguesas no futuro, sendo o único dos tratados analisados a ter tal avença 

(Artigo III, Tratado do Rio De Janeiro). Outras características exclusivas foram a alíquota 

recíproca de 15% de impostos para o comércio entre os países do artigo X do tratado, e a 

ausência de qualquer menção territorial no tratado.  

Por fim, Portugal foi o único país dentre todos os analisados (aqui incluem-se 

metrópoles e colônias) a nomear como plenipotenciário para a assinatura do tratado um nobre 

britânico. Sir Charles Stuart, barão de Rothesay, conde de Machico e marquês de Angra foi o 

nomeado por Dom João para a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro de 1825.   

4.2.2.2 América Hispânica  

As ex-colônias espanholas estudadas, com exceção do Peru, seguiram um padrão rígido 

de tratado. As diferenças entre os tratados dessas colônias ficam quase que exclusivamente por 

conta das peculiaridades históricas de cada país e a especificidade de seus termos. Com isso, 

pode-se subdividir os termos desses tratados em termos comuns e específicos.  

São termos comuns: a) referência ou demarcação territorial (art. 1, tratado entre Espanha 

e Argentina; art. 1 tratado entre Espanha e Chile; art. 2, tratado entre Espanha e Equador; art. 1 

tratado entre Espanha e México; art. 2 tratado entre Espanha e Venezuela); b) definição de 

regras sobre nacionalidade, elementos de conexão, modos de aquisição e reaquisição (art. 7, 

tratado entre Espanha e Argentina; art. 7 tratado entre Espanha e Chile; arts. 12 e 13, tratado 

entre Espanha e Equador; art. 2 tratado entre Espanha e Venezuela); c) equiparação entre 

espanhóis e ex-colonos para o livre-exercício de ofício, compra e venda de bens móveis e 

imóveis, testar e outras atividades civis de cunho econômico (art. 8, tratado entre Espanha e 

Argentina; art. 8 tratado entre Espanha e Chile; art. 14, tratado entre Espanha e Equador; art. 2 

tratado entre Espanha e Venezuela); d) o compromisso de firmar um tratado de navegação e 

comércio (art. 10, tratado entre Espanha e Argentina; art. 10 tratado entre Espanha e Chile; art. 

17, tratado entre Espanha e Equador; art. 4 tratado entre Espanha e México; art. 15 tratado entre 

Espanha e Venezuela); e, por fim, e) isenção tributária para agentes consulares e/ou militares a 

serviço de seu país no território da outra parte (art. 9, tratado entre Espanha e Argentina; art. 11 

tratado entre Espanha e Chile; art. 18, tratado entre Espanha e Equador; art. 6 tratado entre 

Espanha e México; art. 17 tratado entre Espanha e Venezuela).  
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Como disposições específicas, o tratado chileno previu a nomeação de autoridades 

consulares e a necessidade de aviso prévio e justificado para tomar qualquer medida hostil por 

parte de qualquer dos países, em seus artigos 11 e 12, respectivamente. Essa última previsão 

também se faz presente nos tratados equatoriano e venezuelano (artigos 19 e 18, 2º, também 

respectivamente).  

Outra inovação trazida pelo tratado equatoriano é a declaração de que qualquer 

vantagem auferida por uma das partes em decorrência do tratado será considerada como 

gratuita, sem poder ser usada como justificativa para tomada de medidas hostis por qualquer 

das partes. O tratado venezuelano, em seu artigo 11, por seu turno, é o único que especifica que 

traz a promessa mútua de ambas as partes de não reclamarem qualquer outro dano como danos 

oriundos da guerra de independência, apenas fazendo-o nos termos do próprio tratado.  

A Argentina não apresenta nenhum termo específico além dos especificados acima 

como termos gerais. O Peru, por sua vez, apresenta apenas o compromisso de firmar tratado de 

comércio e navegação, direito consular, nacionalidade, regime direitos recíprocos, extradição e 

propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que inova os termos acima ao trazer o ajuste de 

nomeação de agentes consulares (artigos III e II, respectivamente, Tratado de París). O tratado 

mexicano não trouxe nem regras sobre nacionalidade, nem a equiparação entre os cidadãos para 

a liberdade de ofício, mas garantiu, de forma recíproca, a segurança e a isonomia tributária dos 

residentes espanhóis em seu território ao mesmo tempo que os liberou de qualquer serviço 

militar obrigatório (artigo 6, tratado entre Espanha e México).  

4.2.2.3 Estados Unidos da América  

O tratado de Paris de 1783 (tratado de independência dos Estados Unidos) tem, como 

maior traço, disposições sobre o direito de pesca e navegação, bem como um respeito notável 

à federação e à separação de poderes dentro dos Estados Unidos.   

A parte naval do tratado acerta, grosso modo, que os Estados Unidos ainda mantêm o 

direito à pesca nos territórios das colônias inglesas na América (article 3rd, TREATY OF  

PARIS, 1783), por outro lado, a Inglaterra conseguiu a livre navegação no Rio 

Mississipi (article 8th, TREATY OF PARIS, 1783). De outro giro, a separação de poderes 

estadunidenses reflete nos compromissos assumidos pelos Estados Unidos em recomendar, 

através do Congresso, que os legislativos estaduais permitam a reclamações de bens em 

qualquer lugar nos Estados Unidos no artigo 5º do tratado de 1783.  
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As tratativas bélicas também têm posição de maior destaque que nos demais tratados. 

Ambos os países se comprometeram com a retirada de todo o tipo de tropa naval e/ou terrestre 

que até então era usada na guerra de independência, devendo a Inglaterra deixar todo o material 

bélico pertencente aos Estados Unidos em seus fortes americanos (article 7th, TREATY OF 

PARIS, 1783).  

Finalmente, ambos os países se comprometem à devolução espontânea e gratuita de 

qualquer território capturado entre o interregno de o tratado chegar aos Estados Unidos (article 

9th, TREATY OF PARIS, 1783).  

4.3.4 A independência haitiana  

A parte francesa da Ilha de Santo Domingo teve um processo de independência peculiar, 

compreendendo dois documentos-base: uma ordenação do rei da França, de 1825, e um tratado 

de paz e amizade em 1838. Basicamente, a primeira estipula as condições para o 

reconhecimento da independência haitiana pela França e o segundo a reconhece de Direito.   

Pelo artigo primeiro da ordenação de 1825 (FRANCE, 1825), o rei da França abre os 

portos do Haiti para o comércio com outros países que não a sua metrópole e pede o pagamento 

de uma indenização aos cofres franceses, sendo o único documento que traz valores e forma de 

pagamento exatos.   

O tratado de 1838, em seu artigo primeiro (TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ, 1838) 

estabelece as relações amigáveis e a paz perpétua entre as duas nações e reconhece, logo em 

seu primeiro artigo, a independência da ilha. A última e única informação restante do tratado 

resta com o artigo 3º do tratado (1838) e é o comprometimento dos países em firmarem um 

tratado de navegação e comércio e o tratamento recíproco, sob condição de pagamento ou não, 

como nação amiga.  

4.3.5 A independência canadense  

A independência da nação mais ao Norte da América apresenta uma história única em 

relação ao resto do continente. O Canadá começa o seu processo de independência no Século 

XIX, em 1830, com a Confederação Canadense (união de algumas ex-colônias britânicas que 

possuíam somente os seus Ministérios das Relações Exteriores controlados pelo Reino Unido) 

e termina em 1931, quando o parlamento britânico aprova o Estatuto de Westminster e garante 

poderes amplos para os parlamentos de domínios aprovarem suas próprias leis, com operação 

extraterritorial.   
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O processo é tão complexo que a Suprema Corte Canadense não precisa uma data na 

qual o país tenha adquirido sua soberania. Quando tal corte deu sua decisão sobre o caso 

(CANADA, 1967) Re: Offshore Mineral Rights, considerou que o Canadá se tornou soberano 

entre 1919, quando assina o Tratado de Versalhes em apartado do Reino Unido, e 1931, quando 

o Estatuto de Westminster é aprovado.   

Esse estatuto estabelece que todos os domínios britânicos que faziam parte do 

Commonwealth, os quais eram então, a saber: África do Sul, Austrália, Canadá, Irlanda e Nova 

Zelândia, têm independência legislativa, sem poder o parlamento britânico passar qualquer lei 

que vigore em seus territórios, salvo a pedido do domínio ou com sua autorização (UNITED 

KINGDOM, 1931, sec. 2).   

O Canadá possui apenas uma seção específica, a 7 (UNITED KINGDOM, 1931), a qual 

diz que os parlamentos nacionais e provinciais poderão ter seus poderes restritos em decorrência 

de suas respectivas competências. Ademais, essa mesma seção dispõe que o Estatuto ainda 

autorizava o Reino Unido a emendar os British North America Acts de 1867 e 1930, que 

formavam a Constituição Canadense até então.   

Mas vale ressaltar que a Constituição Canadense (UNITED KINGDOM, 1982) foi 

aprovada, a pedido do primeiro ministro canadense, pelo parlamento britânico em 1982, a partir 

de quando o Canadá teve a sua constituição nacionalizada, ou seja, transferiu-se a competência 

para emendá-la somente ao Legislativo canadense (section 38), marcando o fim de qualquer 

possibilidade, mesmo que remota, de ingerência legislativa do Reino Unido no país.  

5 A INDEPENDÊNCIA DAS AMÉRICAS FRENTE À UTOPIA E À 

APOLOGIA  

Koskenniemi (2006, p. 476) explica que os juristas têm problemas para definir o caráter 

do Direito Internacional pelo conflito existente entre a autonomia e o comunitarismo, e é por 

esse mesmo motivo que o anseio de estabelecer a ordem na comunidade internacional não é 

atendido de forma satisfatória. A autonomia e o comunitarismo seriam correntes contrárias que 

enxergariam modos distintos de estabelecer a ordem mundial.  

Uma primeira corrente veria a autonomia – da qual derivam a independência 

internacional e a autodeterminação dos povos – como o objetivo do Direito Internacional ao 

passo que enxerga o comunitarismo como um coletivismo prejudicial. Enquanto isso, uma 

segunda interpreta a autonomia como algo egoístico e negativo, ao passo que o comunitarismo 
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é visto como o objetivo, derivando dele a integração e a solidariedade (KOSKENNIEMI, 2006, 

p. 476).   

Sobre os objetivos do Direito Internacional, Koskenniemi (2006, p. 476) defende que a 

autonomia enquanto objetivo é apologético e, o comunitarismo, utópico.  A visão comunitária 

enxerga que o egoísmo leva à anarquia de indivíduos soberanos e que o Direito deve resolver o 

problema através da imposição – movimento vertical – do comunitarismo (KOSKENNIEMI, 

2006, p. 476-477). Os autonomistas veem esse último como uma forma de dominação por parte 

dos poderosos pela impossibilidade de consenso sobre o que seria uma base comum de valores 

ou interesses entre as diversas nações (KOSKENNIEMI, 2006, p. 480-481).  

Essa atmosfera é replicada pelo Direito Internacional do plano jurídico nacional como 

reflexo dos conflitos inerentes à própria sociedade nacional, calcada no direito liberal. Nesse 

último contexto, o conflito é travado entre o individual (autonomia do Direito Internacional) e 

o coletivo (comunitarismo) (KOSKENNIEMI, 2006, p. 475). Tanto no caso nacional, como no 

internacional, a estrutura tal como está permite que a ordem social seja defendida tanto em 

termos liberais, como em termos comunitários (KOSKENNIEMI, 2006, p. 475).  

Pela periculosidade de ambos os argumentos usados na escala internacional, faz-se 

mister que ambos sejam usados de forma combinada e alternada, para que um anule as 

aparências do outro, buscando de um modelo de mundo no qual se construiria uma comunidade 

sem cair no totalitarismo ao mesmo tempo em que prover-se-ia autonomia sem a promoção do 

egoísmo (KOSKENNIEMI, 2006, p. 476).  

Entretanto, pela análise da independência das Américas a partir da crítica de 

Koskenniemi, percebe-se que o Direito Internacional foi usado fora dos espectros apologético 

e utópico, mas sim como um genuíno instrumento de libertação. Depreende-se assim porque as 

ex-colônias fizeram uso do Direito Internacional europeu, em especial do direito dos tratados, 

para conseguirem suas independências sem, contudo, haver a perspectiva de dominação 

internacional por parte de uma elite ou formação de uma comunidade despótica no processo de 

independência, seja nas relações entre colônias ou metrópoles-colônias.  

Por terem buscado a independência nacional, pode-se ter a impressão de que as 

independências poderiam ter sido uma sacada autonomista, prestigiando assim a 

autodeterminação dos povos. Contudo, deve-se analisar a relação entre os países envolvidos de 

forma contextualizada. A relação existente até então entre América e Europa era, de fato e de 

direito, colonial, enxergada pelos povos americanos como opressora. Sendo assim, houve a 
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exortação da autodeterminação dos povos e a aquisição das independências nacionais, mas não 

se pode falar, somente por isso, que os argumentos são puramente autonomistas.  

A ruptura com essa visão se torna clara com a explanação do pensamento autonomista. 

Os defensores do Direito Internacional autonomista depositam nos interesses particulares e nos 

próprios Estados a possibilidade de criação da comunidade, podendo escolher se vão dela 

participar, não como uma imposição do Direito Internacional (KOSKENNIEMI, 2006, p. 481).  

Koskenniemi (2006, p. 481-482) aponta que essa teoria é contraditória, se os países são 

– e estão autorizados pelo Direito a ser – regidos por seus próprios interesses no plano 

internacional, não haveria nada que o impediria de quebrar as normas que firmou ou 

desrespeitar a ordem que ajudou a criar por ser seu próprio interesse também. Falta um elemento 

extralegal que confira um sentido de comunidade ao Estado internacionalmente falando 

(KOSKENNIEMI, 2006, p. 482).  

Os documentos independentistas analisados, contudo, não demonstraram qualquer 

movimento que visasse a dominação hegemônica por parte de uma elite nacional ou tentativa 

de estabelecimento de uma comunidade internacional de acordo com as intenções de algumas 

das partes. Pelo contrário, depreende-se que os países formalizaram as independências de 

acordo com o Direito Internacional europeu apenas para encerrar os conflitos postos com suas 

ex-metrópoles através de tratados e, no caso do Canadá, legislação.  

Chega-se a essa conclusão por dois eventos específicos: a) o envio da mensagem do 

presidente Monroe para o Congresso em 1823; e b) o acontecimento do Congresso do Panamá, 

em 1826 – ambos eventos que conceberam o pan-americanismo, como analisado acima. Fato é 

que, em 1823, nenhuma colônia americana, com exceção dos Estados Unidos (Treaty of Paris 

assinado em 1783), fora reconhecida como independente, mas várias já se declaravam assim; 

e, em 1826, apenas o Brasil havia assinado o seu tratado de independência (Tratado do Rio de 

Janeiro assinado em 1825) e se juntava aos Estados Unidos como nações juridicamente 

independentes.  

Ou seja, o Direito Internacional na América começa a emergir na época em que apenas 

um país formalizara sua independência à moda europeia (os Estados Unidos, com a assinatura 

do Treaty of Paris, em 1783) escapando do normativismo descrito por Koskenniemi (2018, p. 

9) o que demonstra que o Direito Internacional seguia uma lógica própria e em uma batalha de 

dois frontes: em um organizava os Estados na América e, em outro, fulminava a relação colonial 
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através de sistemas eminentes europeus para evitar novas tentativas de dominação por parte de 

suas ex-metrópoles.  

Ora, as novas nações americanas formaram através do Pan-Americanismo, uma base de 

interesses comuns no plano internacional, sem, contudo, ser uma imposição vertical do Direito 

Internacional. Essa base era a manutenção da soberania continental e o estabelecimento da 

solidariedade americana (PLANAS-SUAREZ, 1934, p. 278). Além disso, Monroe deixa claro 

que a Europa não é vista como antagonista à América, mas como um continente independente 

e respeitado por aquela e que demanda o mesmo tratamento na via oposta, como foi 

demonstrado no item de pan-americanismo monroísta deste trabalho.  

Finalmente, pode-se dizer que o uso do Direito Interacional no continente americano 

não pode ser definido exclusivamente como apologético ou utópico, mostrando-se como um 

instrumental que teve um uso próprio para a manutenção da soberania continental e criação, 

fortalecimento, dos laços internacionais entre os países que nasciam no Novo Mundo ao mesmo 

tempo que afastava a relação inamistosa e/ou de dominação existente entre as ex-colônias 

americanas e as ex-metrópoles que vigia até então.   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente texto buscou investigar o modo de uso de categorias jurídicas clássicas de 

Direito Internacional por algumas colônias americanas em seus processos de independência, 

tais como reconhecimento de Estados e aquisição de soberania. A análise se conduz a partir das 

distinções entre utopia e apologia de Martti Koskenniemi, a fim de compreender se seria 

possível vislumbrar uma tendência apologética ou utópica no uso de tais instrumentos quando 

da convalidação jurídica de suas independências perante suas ex-metrópoles. O elemento 

comum da independência de todas as ex-colônias americanas é o uso de instrumentos típicos 

do Direito Internacional clássico europeu – tratados, com exceção do Canadá – para selarem as 

suas independências das suas ex-metrópoles.  

Ressalta-se que o presente trabalho se restringiu a compreender os aspectos jurídicos da 

independência desses países, sem perpassar pelo jogo de poder econômico estabelecido no 

campo internacional à época e o uso do Pan-Americanismo de forma abusiva em momento 

posterior. A intenção foi limitar-se ao período e ao processo de independência continental e o 

uso da doutrina clássica internacionalista para a aquisição de soberania da América.  

Foi necessária a análise de todos os documentos independentistas encontrados e a 

definição de como a doutrina tradicional do Direito Internacional europeu encara e teoriza o 
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reconhecimento de Estados e a aquisição de soberania. Também, fez-se necessário analisar os 

principais documentos que conceberam o Pan-Americanismo (Carta de Jamaica, de Bolívar, e 

o discurso do Presidente Monroe de 1823), elementos vitais para compreender a dinâmica 

continental na época para a sedimentação da soberania dos países da região.  

A análise crítica constatou que as independências americanas escapam à distinção entre 

apologia e da utopia. Antes, este trabalho sugere que o Direito Internacional foi um instrumento 

de libertação dos povos que se enxergavam em situação de opressão, que fizeram uso dos 

argumentos jurídicos tradicionais do Direito Internacional europeu para se demonstrarem tão 

independentes quanto suas ex-metrópoles, ao mesmo tempo que usavam o Direito Internacional 

à sua maneira para estabelecer a ordem continental e traçar um norte comum na relação 

intercontinental.   

Entende-se, portanto, que as categorias de Martti Koskenniemi são incapazes de captar 

a especificidade dos processos independentistas do continente americano. E que, à vista disso, 

é necessário desenvolver ainda mais os estudos sobre o tema na área, o que será feito em 

eventuais trabalhos posteriores.    



31 

 

7 REFERÊNCIAS  

7.1 Fontes primárias  

BOLÍVAR, Símon. Carta de Jamaica. [Caracas]: República Bolivariana de Venezuela, 

2015. 31 p. Disponível em: <http://albaciudad.org/wp-

content/uploads/2015/09/08072015Carta-de-Jamaica-WEB.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2018.  

  

CANADA. Supreme Court Of Canada. Re: Offshore Mineral Rights n. 792. Ottawa de 1967. 

Ottawa.  

  

ESPAÑA Y ARGENTINA. Tratado de Paz, Amistad y Reconocimiento Firmado por 

Confederación Argentina com S.M. La Reina de España. 09 de julio de 1859. Madrid.  

  

ESPAÑA Y CHILE. Tratado de Paz y Amistad, celebrado entre España y la República 

Chilena. 25 de Abril de 1844. Madrid.  

  

ESPAÑA Y ECUADOR. Tratado de Paz y Amistad, celebrado entre España y la 

República del Ecuador. 16 de Febrero de 1840. Madrid.   

  

ESPAÑA Y MÉXICO. Tratado de Paz y Amistad, celebrado entre España y la República 

Mexicana. 28 de Diciembre de 1836. Madrid.   

  

ESPAÑA Y PERÚ. Tratado de Paz y Amistad com el Reino de España. Tratado de Paz y 

Amistad entre España y La República del Perú. In: TALAVERA, Fabián Novak. Las 

Relaciones entre el Perú y España (1821-2000), 14 de Agosto de 1879. París.   

  

ESPAÑA Y VENEZUELA. Tratado de Paz y Reconocimiento, Firmado en Madrid el 30 

de Marzo de 1845. 30 de Marzo de 1845. Madrid.  

  

FRANCE. Ordonnance de S. M. Le Roi de France, Concernant L'indépendance de L'île 

de St. Domingue, Du 17 Avril 1825, 17 avr. de 1825. Paris.  

  

FRANCE ET HAÏTI. Traité de Paix Et D'amitié du 12 fév. de 1838. Port-au-Prince.  

  

MONROE, J. Monroe Doctrine. Monroe Doctrine, [s. l.], p. 1, 2017. Disponível 

em:<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=21212458&lang=ptbr

&site=ehost-live>. Acesso em: 23 fev. 2019.  

  

 

 



32 

 

PORTUGAL E BRASIL. Tratado de Paz e Aliança entre El Rei o Senhor D. João VI e D. 

Pedro I, Imperador do Brasil. Tratado de paz e aliança concluído entre D. João VI, e o Seu 

Augusto Filho D. Pedro, Imperador do Brasil, 29 de agosto de 1825. Tratados do Atlântico 

Sul: Portugal-Brasil 1825-2000. Colecção Biblioteca Diplomática, Lisboa, p. 49-52, fev. 

2006.  

  

UNITED KINGDON AND UNITED STATES OF AMERICA. The Definitive Treaty of 

Peace 1783. Treaty of Peace between United Kingdom and United States of America, 3rd 

September of 1783. Paris. UNITED KINGDOM. Canada Act of 29th March 1982. The 

National Archives. London.  

  

______. Statute Of Westminster 1931, 11th December 1931. The National Archives. 

London.  

7.2 Fontes secundárias  

FREIDEL, Frank; SIDEY, Hugh. James Monroe was the fifth President of the United 

States (1817–1825) and the last President from the Founding Fathers. 2016. Disponível 

em: <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-monroe/>. Acesso 

em: 27 Jan. 2019.  

  

KLÜBER, Jean-louis. Première Partie: Les états en général, et particuliérement en Europe. In: 

KLÜBER, Jean-louis. Droit des gens moderne de l'Europe. Stuttgart: J. G. Cotta, 1819. 

Chap. 1er. p. 39-52.   

  

KOSKENNIEMI, Martti. Entre a Apologia e a Utopia: A política do direito internacional. 

Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 15, n. 1, p.5-29, 2018.  

  

______. From Apology to Utopia. Cabridge: Cambridge University, 2006. 704 p.  

  

LOGUERCIO, Edgardo Alfredo. Pan-americanismo versus Latino-americanismo. Origens 

de um debate, na virada dos séculos XIX - XX. 2007. Dissertação (Mestrado em Integração 

da América Latina) - Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2007.   

  

MAIOR, Luiz Augusto Pereira Souto. América Latina: o regionalismo continental revisitado. 

Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 2, n. 39, p.107-124, 1996.  

  

PLANAS-SUAREZ, Simon.   L’extension de la Doctrine Monroe en Amérique du Sud. In: 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law.  Haye: The Hague 

Academy Of International Law, v. 05, p. 267-363. 1934.  

  

TARAZONA, Liliana Obregón. Construyendo la Región Americana: Andrés Bello y el 

Derecho Internacional. Revista de Derecho Público, Bogotá, v. 24, p.3-22, mar. 2010.   



33 

 

VATTEL, Emer de. O Direito das Gentes. Brasília: Universidade de Brasília, 2004.    

  

WHEATON, Henry. Elements of International Law. 8th. ed. Boston: Little, Brown and 

Company, 1866.  

  

WILLIAMS, John Fischer.   La doctrine de la reconnaissance en droit international et ses 

développements récents. In: Collected Courses of the Hague Academy of International 

Law. 44ème ed. Haye: The Hague Academy Of International Law, p. 203-214. 1933.   

 

WONG, Mariela. Bolívar: Un Héroe Hispano. Hispanic Review, Filadélfia, v. 80, n. 3, p.413-

426, 2012. 

 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

FACULDADE DE DIREITO 
   COORDENADORIA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896 ⚫ Prédio 24 – 1º andar ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP: 01302-907 

Tel. (11) 2766-7172 ⚫ www.mackenzie.br ⚫ e-mail: tcc.fdir@mackenzie.br 

TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Eu, RENAN MOUTROPOULOS FORTUNATO 

 

Aluno(a), regularmente matriculado(a), no Curso de Direito, na 

disciplina do TCC da 10ª etapa, matrícula nº 314.53.09-0 , Período 

noturno , Turma S , 

 

tendo realizado o TCC com o título: ENTRE APOLOGIA E UTOPIA? 

UMA CRÍTICA SOBRE O USO DO DIREITO INTERNACIONAL NOS 

PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA NO CONTINENTE AMERICANO 

 

 

sob a orientação do(a) professor(a): ARTHUR ROBERTO CAPELLA 

GIANNATTASIO 

 

declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras 

metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a 

utilização de qualquer meio irregular. 

 

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas 

irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às 

normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras 

utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais 

de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação 

automática, impedindo a conclusão do curso. 

 

 

São Paulo, 22 de maio de 2019. 

 

 

______________________ 

Assinatura do discente 


