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a) Reconhecimento de Estado

- “O reconhecimento do Estado é a manifestação unilateral e discricionária de outros Estados ou
Organizações Internacionais no sentido de aceitar a criação do novo sujeito de direito
internacional, portanto, com direitos e obrigações.”

- “O reconhecimento de que aqui cuidamos é o ato unilateral – nem sempre explícito – com que um
Estado, no uso de sua prerrogativa soberana, faz ver que entende presentes numa entidade
homóloga a soberania, a personalidade jurídica de direito internacional idêntica à sua própria, a
condição de Estado.” (Rezek)
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- “O reconhecimento dos demais Estados, por seu turno, não é constitutivo, mas meramente
declaratório da qualidade estatal. Ele é importante, sem dúvida, na medida em que indispensável a que o
Estado se relacione com seus pares, e integre, em sentido próprio, a comunidade internacional. Mas
seria uma proposição teórica viciosa – e possivelmente contaminada pela ideologia colonial – a de que o
Estado depende do reconhecimento de outros Estados para existir.” (Rezek)

- Teoria clássica: relaciona o reconhecimento de Estado com a presença dos três elementos (população,
território e governo). Os critérios para definir os elementos, porém, podem não ser objetivos (Varella).
Depende de elementos políticos (subjetivos).

- Os elementos internos (população, território e governo) coexistem com o elemento externo
(reconhecimento do Estado).

- Existe um tipo de controle externo, exercido pelos Estados mais poderosos, quanto ao reconhecimento
de novos Estados.
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- A soberania pode representar um obstáculo para o reconhecimento do Estado, uma vez que se trata de
conceito jurídico pouco definido, com forte influência política.

- Assim, “é no equilíbrio entre a soberania do Estado e o domínio das Relações Internacionais pelos
Estados mais poderosos que ocorre o reconhecimento de um novo Estado.” (Varella)

- Reconhecimento de um novo Estado é um ato político.

- Anos 50: construção de valores universais, com exigência de requisitos para o reconhecimento do
Estado.

Ex.: Conselho da União Europeia (Guia para o Reconhecimento de novos Estados da Europa do Leste)

• respeitar a Carta da ONU, o Acordo Final de Helsinque e a Carta de Paris, especialmente no tocante a
direitos humanos, estado de direito e democracia;
• garantir os direitos dos grupos étnicos e nacionais;
• respeitar os limites territoriais estabelecidos;
• aceitar todas as obrigações referentes ao desarmamento e não proliferação de armas nucleares;

• aceitar os instrumentos pacíficos de solução de controvérsias.
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- Forma de reconhecimento de Estado: não há uma forma imperativa, na visão de Rezek. Pode ser
expresso ou tácito.

- Existe uma diferença no reconhecimento multilateral e bilateral.

O bilateral pode ser realizado por meio de um tratado bilateral.
O multilateral funciona com uma lógica própria, geralmente costumeira. É possível haver celebração
de tratado multilateral sem que todas as partes reconheçam alguma delas como Estados (potências
estigmatizadas).

- A importância do reconhecimento de Estado (Varella):
Demonstra a vontade política de interagir com Estado reconhecimento;

Demonstra que se considera que a nova entidade detém as condições fáticas para tornar-se um sujeito
de direito internacional;
Cria juridicamente um estoppel, tornando, nesse caso, impossível ao Estado que reconheceu o novo
Estado mudar a manifestação da sua vontade.
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- ONU: dentre as organizações internacionais, é a que exerce o papel mais importante papel no
reconhecimento de Estados.

Depende da aprovação pelo Conselho de Segurança;
Resguardado o direito de veto dos membros permanentes;
EUA, Rússia, China, França e Reino Unido têm o poder do veto;

Esse é um dos motivos para o baixo reconhecimento de novos Estados no tempo da Guerra Fria.
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b) Reconhecimento de Governo

- “O reconhecimento do novo governo ocorre no contexto de um Estado já reconhecido, mas cuja
direção política é alterada. Não gera problemas quando há manutenção da linha política, mas se faz
necessário quando há alterações bruscas no regime político, por exemplo, golpes de Estado ou
revoluções.” (Varella)

“Se o reconhecimento de Estado pressupõe quase sempre o acesso à independência de um território
até então colonial, ou alguma espécie de manifestação do fenômeno sucessório (qual a fusão ou o 

desmembramento), o reconhecimento de governo tem premissas diferentes. Presume-se, aqui, que o 
Estado em si mesmo já é reconhecido em sua personalidade jurídica de direito das gentes e em seu 
suporte físico – demográfico e territorial. Contudo, uma ruptura na ordem política, do gênero da 
revolução ou do golpe de Estado, faz com que se instaure no país um novo esquema de poder, à 

margem das prescrições constitucionais pertinentes à renovação do quadro de condutores políticos.” 
(Rezek)
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- Rezek: identifica que o reconhecimento de governo se faz necessário no cenário de quebra da
continuidade política do regime de governo “padrão”, pelo procedimento comum (em geral, eleições –
cenário democrático).

- No Brasil: governos de 1930 e 1964. Regimes ditatoriais (não democráticos). Nesse cenário, haveria a
necessidade de se buscar o reconhecimento desse tipo de governo no direito das gentes.

- Essas seriam alterações drásticas que dependeriam de aprovação da sociedade internacional.

- Nos regimes democráticos, em que representantes são eleitos de maneira constitucional, sem
grandes rupturas jurídicas, esse reconhecimento se dá sem maiores problemas. Tanto é que
comumente muitos outros chefes de Estado se fazem presentes na posse de Presidentes (chefes do
Executivo) dos grandes Estados, quando regularmente eleitos.
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- Esse ato, em si, pode representar o reconhecimento do governo. Desse modo, identificam-se duas
principais formas de reconhecimento de governo (em qualquer cenário):

o Expressa
o Tácita

- Expressa: “expresso e deliberado juízo de valor sobre a legitimidades dos novos detentores do poder, ou,
quando menos, sobre a efetividade do seu mando”. (Rezek).

- Tácita: “mera manutenção do relacionamento diplomático com o Estado onde haja ocorrido a
reviravolta política, sem comentários sobre a qualidade ou a legitimidade dos novos detentores do
poder”. (Rezek)

-Houve dissenso na doutrina do século XX quanto às formas de reconhecimento de governo.

- Doutrinas divergentes capitaneadas por Tobar e por Estrada. A diferença, basicamente, consiste na
imposição ou não de condições (de legitimidade democrática) para o reconhecimento do governo
resultante das rupturas políticas.
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• Carlos Tobar fora o Ministro das Relações Exteriores da República do Equador (1907).
• “impõe condicionalidades democráticas para o reconhecimento” (Varella)
• há expectativa de legitimidade como requisito para o reconhecimento.

“O meio mais eficaz para acabar com essas mudanças violentas de governo, inspiradas pela ambição, que tantas
vezes têm perturbado o progresso e o desenvolvimento das nações latino-americanas e causado guerras civis
sangrentas, seria a recusa, por parte dos demais governos, de reconhecer esses regimes acidentais, resultantes de
revoluções, até que fique demonstrado que eles contam com a aprovação popular.” (Tobar)

• Essa doutrina encontrou eco nos EUA desde aproximadamente 1913 até o governo Franklin Roosevelt. A
doutrina foi reconhecida em tratados, como o que dispunha sobre a Paz e a Amizade na América Central,
em 1907, bem como outras declarações internacionais comuns.

•Na América Latina houve aplicação da doutrina já nos anos 50 e 60, de modo que, por exemplo, a
Venezuela não reconheceu o governo brasileiro de 1964 e rompeu as relações, inicialmente, retornando
as mesmas após dois anos e meio. Para alguns, a doutrina Betancourt seria o sucedâneo da doutrina
Tobar. Houve paulatina flexibilização posterior, de modo que sucessivamente se restabeleceram relações
diplomáticas com Estados cujos regimes de governo não foram democraticamente instalados.
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• Genaro Estrada fora Ministro das Relações Exteriores do México (1930).
• “contra a imposição de qualquer condicionalidade (a favor da soberania plena)”. (Varella)

“tais critérios eram usados conforme a conveniência das potências europeias para aceitar ou não o 
reconhecimento dos Estados latino-americanos.” (Varella)

• A doutrina Estrada considerava desonrosa a prática de deixar o reconhecimento de governo à
conveniência das grandes potências, que utilizavam seu poder especialmente contra os Estados recém-
descolonizados.
• Princípio da não intervenção é a base da doutrina e deveria reger o reconhecimento do governo, sob
pena de violação da soberania dos Estados em questão.
• “a outorga de reconhecimento era para ele tão funesta quanto sua recusa: em ambos os casos as
potências estrangeiras teriam praticado ato interventivo no domínio dos assuntos internos do Estado
em questão.” (Rezek).
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Outros mecanismos:

• Após a Segunda Guerra, a ONU passou a centralizar parte das solicitações de reconhecimento de
governo e muitas eram rejeitadas.
• Resolução 2625 (XV), da Assembleia Geral da ONU: “Todo Estado tem o direito inalienável de escolher
seu próprio sistema político, econômico, social e cultural sem nenhuma forma de ingerência da parte
de outro Estado”.
• Exigência de efetividade do governo na realização dos seus propósitos.
• Reconhecimento, inclusive, de governos instáveis pela ONU: Congo e Ruanda, por exemplo.

Harmonização das doutrinas:

• Rezek afirma que atualmente não vigora a ideia de antinomia entre as doutrinas.
• A doutrina Tobar diria respeito ao “fundo das coisas” (questão material), ao passo que a doutrina
Estrada estaria ligada apenas às questões de forma (questão formal).
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“Prestigia simultaneamente as duas doutrinas o Estado que valoriza a legitimidade, não se relacionando com 
governos golpistas até quando a chamada do povo às urnas restaure o princípio democrático, mas tampouco pratica 

o reconhecimento formal, representado pela produção ostensiva de um juízo de valor”. (Rezek)

• Para Rezek, porém, existe desgaste da clássica concepção de Tobar, pois além da legitimidade do
governo (democrática) deve se verificar, também, a efetividade do governo.

- Outra classificação (reconhecimento de governo):

• Para Varella: o reconhecimento pode ser diplomático, de jure, de facto ou formal.
• formalmente: “declaração ou notificação aos demais Estados, afirmando que reconhece a existência
de um novo governo”;
• diplomaticamente: “com o envio de diplomatas ao novo Estado ou com a acreditação dos
representantes diplomáticos em seu Estado”;
• de jure: “com a formalização de tratados com o novo Estado”;
• de facto: “com a criação de projetos de cooperação conjunta envolvendo o Estado que pretende
reconhecer”.

“Não existe a obrigação de reconhecimento pleno”. (Varella)


