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Mensagem ao Congresso Nacional do Presidente Delfim Moreira da Costa Ribeiro em 

1919-05-03 

 

 

Nota sobre o fim da guerra e a Liga das Nações: 

 

 

Está terminada a guerra. 

Ainda nos encontramos, entretanto, sob o domínio e ação do armistício 

concedido aos países vencidos para nele serem fixadas as condições da paz. 

Apesar da nova feição dos acontecimentos e da ampla vitória dos aliados, o 

momento é de incertezas e cheio de apreensões para todos os povos cultos. 

A posição que assumimos obrigou-nos a maiores compromissos, desde 1915. 

Não tínhamos receita para cobrir o “déficit” que se ia verificando anualmente e 

tivemos de recorrer, como a maior parte dos beligerantes, às emissões avultadas do 

papel-moeda. 

Precisamos compensar os gastos feitos e aproveitar os recursos de que 

dispomos, as nossas fontes naturais de riqueza, para que possamos concorrer com os 

outros povos na reconstrução econômica e financeira por que vai passar o mundo nesta 

fase de ressurgimento geral. 

Esperamos que a paz a ser estabelecida seja calcada em bases sólidas, estáveis, 

fraternais e humanas, de maneira a afastar para sempre as possibilidades de novos 

conflitos internacionais. 

 

O nosso Delegado senhor Epitácio Pessoa acaba de comunicar ao governo a 

aprovação, em sessão plenária da Conferencia da Paz, do projeto que institui a Liga das 

Nações. 

Transmitiu-nos ainda a boa noticia de ter sido designado o Brasil Para fazer 

parte do Conselho Executivo da mesma Liga. 

Sendo o Conselho formado apenas de nove membros, foi unia alta distinção para 

o nosso país o haver sido contemplado na sua composição, agora que é organizado pela 

primeira vez. 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

 

Estou seguro de interpretar o sentimento do povo e do Governo do Brasil ao 

congratular-me convoco pelo feliz termo da longa e desastrosa guerra em que, desde 26 

de outubro de 1917, tornamos parte ao lado dos Aliados, hoje vencedores. 

Cabe também aqui exprimir a nossa admiração e enviar o nosso aplauso mais 

caloroso às nações heróicas que pelejaram do bom lado nessa luta tremenda, de que 

saíram triunfantes a Justiça e o Direito. A participação do Brasil nela, embora pela força 

das circunstâncias fosse de menor importância militar, teve o valor político do que 

representou como ato de solidariedade internacional e fidelidade aos princípios 

fundamentais da liberdade. Foi honra para a passada administração, pelo órgão do 

Presidente da Republica e do seu Ministro das Relações Exteriores, o tê-la realizado de 

pleno acordo com a opinião nacional, num momento em que a vitória não sorria aos 

Aliados. Essa mesma harmonia de sentimentos e a confiança do povo brasileiro 

prestigiarão, sem dúvida, a ação do Governo na negociação dos atos diplomáticos que 

devem regular as relações entre os Estados no regime da paz consecutiva à rendição dos 

perturbadores da ordem internacional. 

 

Entre as muitas provas de amizade que das outras nações tem recebido o Brasil 

durante a guerra, convém assinalar agradecidamente a defesa dos interesses dos 

brasileiros pelos representantes diplomáticos da Espanha e da Suíça, na Bélgica e na 

Alemanha, respectivamente. A nossa Legação em Bruxelas já foi restaurada com a volta 

do Rei a essa capital em 22 de novembro último. Os interesses dos súditos alemães no 

Brasil continuam sob a guarda da Legação da Holanda. 

 

De acordo com a lei n. 3393, de 16 de novembro de 1917, o Governo expediu 

durante o ano findo os seguintes decretos: 

 

a) n. 13110, de 9 de julho, instituindo a fiscalização prévia sobre todas as transações de câmbio 

internacional; 

b) n. 13177, de 6 de setembro, cassando a autorização para funcionamento do cabo submarino 

alemão lançado entre Pernambuco e Tenerife; 

c) n. 13235, de 16 de outubro, retirando a autorização a todos os bancos alemães para funcionar 

no Brasil e marcando-lhes o prazo de seis meses para ultimar a sua liquidação; 
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d) n. 13515, de 22 de março deste ano, declarando nulas as conversões de ações nominativas em 

ações ao portador, feitas pela “Gebruder Goedhart Aktien Gesellschaft” depois do reconhecimento do 

estado de guerra entre o Brasil e o Império Alemão. 

 

Os motivos deste ato constam do texto do mesmo decreto. 

Para melhor cooperar com os nossos Aliados contra a ação do inimigo comum, 

estabelecemos serviços internacionais de censura postal e telegráfica, nos quais as 

autoridades brasileiras têm sido coadjuvadas por competentes e dedicados funcionários 

dos Governos amigos, especialmente dos Estados Unidos da América e do Reino Unido 

da Grã-Bretanha. 

O Governo Imperial Alemão expediu, em 10 de janeiro de 1918, o decreto 

relativo às medidas de represália de caráter econômico tomadas contra o Brasil. 

O Governo Federal interessou-se pela sorte dos prisioneiros de guerra brasileiros 

na Alemanha; abriu e pôs à disposição da Legação do Brasil em Berna um crédito para 

ocorrer às primeiras despesas com a assistência aos nossos patrícios necessitados em 

cooperação com a Secção Franco-Belga do “Bureau de Secours aux Prisonniers de 

Guerre”. 

Não é demais insistir aqui no tratamento dispensado aos alemães internados no 

Brasil e mantidos à custa do Governo na ilha das Flores e na cidade de Friburgo. 

 

O Governo Brasileiro não pode calar o seu reconhecimento aos seus nobres 

Aliados por todas as iniciativas tomadas a fim de lhe facilitar a ação como beligerante. 

 

Ao Governo de Sua Majestade Britânica devemos agradecer o fornecimento de 

armamentos para a nossa marinha de guerra; a aceitação, no seu corpo de aviadores, de 

10 oficiais brasileiros; o concurso de sua esquadra de guerra nos mares do Atlântico 

patrulhando nossas águas e desafogando-nos o comércio, sem falar nas inúmeras 

licenças dadas para a exportação de mercadorias destinadas ao nosso consumo. 

 

Ao Governo da República Francesa somos gratos pela boa vontade com que 

vem intensificando o seu intercâmbio conosco; pelo acolhimento dado à missão medica 

brasileira, à nossa missão militar de compras para o Exército e aos nossos oficiais e 

soldados, que voluntariamente combateram nas linhas de frente; pela Missão Militar do 

General Gamelin, e pela Missão técnica de aviação chefiada pelo Coronel Magnin, 
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conjuntamente com o fornecimento de aparelhos necessários à educação dos nossos 

oficiais e soldados na quarta arma de guerra; pelas constantes provas de amizade que 

nos tem prodigalizado, das quais não é das menores a hospitalidade com que ora acolhe 

a Delegação Brasileira na Conferencia da Paz. 

 

Aos Estados Unidos da América é vivo o nosso reconhecimento, reflexo das 

nossas relações sempre cordialmente mantidas, penhor de outras mais estreitas ainda, se 

possível, pelo grande apoio dado ao nosso comércio, pelo aumento incessante da sua 

exportação para o Brasil e importação dos nossos produtos; pelo carinhoso acolhimento 

aos nossos oficiais de Marinha e do Exército que se foram educar nos seus meios 

militares ou ali estão em comissão de compras de armamentos; pela presença, entre nós, 

de vários de seus oficiais no desempenho de comissões técnicas; pela fidalguia com que 

receberam o couraçado brasileiro “São Paulo”, ora em concertos nos seus estaleiros; 

pelo concurso de sua esquadra que, sob o comando do Almirante Caperton, durante dois 

anos esteve em constante contato conosco, angariando as respectivas oficialidades e 

tripulações a sincera amizade do Povo Brasileiro; pelas facilidades concedidas, quando 

mais aguda se tornou entre nós a crise do carvão de pedra; finalmente, pela forma com 

que facilitaram o fretamento dos navios destinados aos portos brasileiros. 

 

Muito nos têm penhorado o Governo de Sua Majestade o Rei da Itália e o nobre 

povo italiano: ora fornecendo aviões para a nossa Marinha de Guerra; ora patrocinando 

a criação de uma empresa ítalo-brasileira para o transporte aéreo de passageiros e 

cargas; ora acolhendo oficiais aviadores brasileiros nas suas escolas; ora mantendo a 

custa de sacrifícios o seu comércio conosco; ora, finalmente, atendendo a todos os 

nossos pedidos, sanando dificuldades com o fito de aumentar sempre a amizade entre os 

dois países. 

 

Em 17 de agosto o Governo Brasileiro, a pedido do Governo Francês, fez o 

reconhecimento da nação polaca, nos termos da Declaração assinada pelos Aliados em 

Versailles no dia 3 de junho último, e em 30 de novembro seguinte fizemos junto ao 

Comitê Tcheco-Eslovaco em Paris o reconhecimento da sua nação. 

 

O Governo Brasileiro não ficou insensível ao esplendor dos triunfos obtidos 

pelas armas dos nossos Aliados na linha ocidental da Europa desde julho de 1918. A 
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cordialidade calorosa se manifestou pelos telegramas então trocados entre o Presidente 

da República, dr. Wenceslau Braz e Suas Majestades o Rei Jorge V, da Grã-Bretanha, o 

Rei Vítor Manuel II [sic]1, da Itália, o Rei Alberto, da Bélgica, e Suas Excelências o 

Presidente Wilson, dos Estados Unidos da América, Poincaré, da França, e Sidónio Paes 

de Portugal. 

A Divisão Naval Brasileira partiu para a Europa sob o comando do Contra-

Almirante Pedro Maximo de Frontin. 

Assinado o armistício, visitou essa esquadra os portos das Potências Aliadas na 

Europa, tendo o seu comandante sido alvo de distinções por parte de Sua Majestade o 

Rei Jorge V, o Presidente Poincaré e Sua Majestade o Rei Vítor Manuel II [sic]. O Povo 

e Governo Brasileiros não podem silenciar os seus mais vivos agradecimentos aos 

Povos e Governos Britânicos, Franceses e Italianos pelos acolhimentos feitos aos nossos 

marujos e que tanto nos sensibilizaram. 

 

Conferência da Paz 

 

Em janeiro do corrente ano, o Governo Francês, em nome dos Aliados, convidou 

o Brasil a enviar os seus representantes à Conferência, que se devia reunir em Paris, a 

18 do mesmo mês, e depois em Versailles, para assentar os termos da paz. 

Em princípios de dezembro, fomos informados de que a nossa representação ao 

Congresso da Paz seria, oportunamente, chamada a tomar parte nos trabalhos do 

mesmo. 

Ativados os serviços preliminares pelo respectivo Ministério, tratamos de 

constituir a nossa Delegação, enquanto, como cumpria constitucionalmente, o 

Congresso votava a lei abrindo os créditos necessários e autorizando o Poder Executivo 

a tratar da paz, nos termos convenientes aos interesses da Nação. 

A Delegação do Brasil foi constituída pelos senhores Senador Epitácio Pessoa, 

que aceitou a sua chefia, Deputados João Pandiá Calógeras e Raul Fernandes e Ministro 

Olyntho de Magalhães, que já se encontrava em, Paris, dirigindo a nossa Legação. 

Os membros do Congresso, que nela tomaram parte, obtiveram a necessária 

permissão para se afastar dos trabalhos parlamentares. 

                                                             
1 O Rei Vítor Manuel III da Itália foi quem governou no período entre 1900 e 1946. 
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O desenrolar dos acontecimentos e a urgência do tempo determinaram medidas 

de caráter urgente, tendo-se feito seguir a Delegação em vapor especial, o que não 

impediu, entretanto, que o seu Chefe e a Maior parte dos seus membros chegassem à 

Europa depois de realizada a primeira reunião plenária da Conferência. 

O Brasil, atendendo-se ao modo por que foi constituída a sua representação, 

granjeou posição saliente entre as nações que enviaram emissários à notável 

Assembleia. 

O Conselho das grandes Potências manifestou toda a boa vontade para conosco, 

sendo isso devido, naturalmente, à sinceridade do nosso procedimento anterior, quando 

nos colocamos, inteiramente, ao lado dos países aliados no momento mais critico da 

grande guerra. 

Não devo ocultar a profunda satisfação com que recebemos o expressivo voto do 

Conselho das grandes Potências. O Ministério do Exterior significou àqueles que o 

apoiaram a expressão do valor com que o recebíamos. 

Só tenho motivos para louvar o modo criterioso e seguro por que estão sendo 

defendidos os nossos interesses em Paris. 

 

* 

 

Desvaneceu-nos a presença entre nós do Embaixador de Sua Majestade 

Britânica, Sir Maurice de Bunsen, em maio do ano passado; esse alto emissário do 

Governo amigo teve ocasião de apreciar a solidariedade brasileira à causa aliada e de 

promover, em nome do seu Governo, as negociações para a elevação à categoria de 

embaixada das representações diplomáticas entre os dois países. Em 16 de setembro de 

1918 recebeu o Governo Brasileiro a comunicação oficial de que a Legação Britânica 

no Rio de Janeiro fora elevada à Embaixada, e pelo decreto legislativo n. 3648, de 2 de 

janeiro último, foi a Legação do Brasil junto ao Governo de Sua Majestade o Rei Jorge 

V elevada à categoria de Embaixada. 

Cumpro o dever de manifestar publicamente o contentamento do Governo e 

Povo Brasileiros por essa iniciativa do Governo Britânico, penhor seguro da velha 

amizade e de que são cada vez melhores as relações entre os dois países. 

 

Oportunamente e em mensagem especial terei ainda ocasião de submeter à vossa 

apreciação o Tratado que acaba de ser assinado nesta cidade, a 4 de abril último, para 
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promover amigavelmente a solução pacífica de todas as questões entre o Brasil e o 

Império Britânico, que não puderem ser solvidas por via diplomática. 

Esse Tratado é semelhante aos que o Brasil já celebrou com os Estados Unidos 

da América em 24 de julho de 1914, já ratificado, e com as Repúblicas Argentina e do 

Chile, em Buenos Aires, a 25 de maio de 1915. 

 

Muito significativa foi ainda a vinda ao Brasil, em junho do ano passado, da 

Missão especial chefiada pelo Embaixador de Sua Majestade o Rei da Itália, Deputado 

Victor Luciani, que teve ocasião de receber do Governo e Povo Brasileiros as mais 

cordiais provas de afeto e de percorrer os estados brasileiros, onde mais densa é a 

colonização italiana, apreciar a operosidade de seus compatriotas e a sua eficaz 

colaboração para o progresso nacional. 

Sua Majestade o Rei Vítor Manuel II [sic] não quis dar somente essa prova de 

apreço ao Brasil e ao seu Governo, e em 13 de setembro o seu representante notificou 

oficialmente a elevação à categoria de Embaixada de sua Legação no Rio de Janeiro, e a 

está alta e grata distinção o Governo Brasileiro correspondeu elevando por sua vez, pelo 

decreto legislativo n. 3649, de 2 de janeiro do corrente ano, à categoria de Embaixada a 

nossa Legação junto àquele Soberano. 

Já tive ocasião de receber, solenemente, em 28 de janeiro último, as credenciais 

com que Sua Majestade o Rei da Itália acreditou S. Exa. o Senhor Conde de Bosdari, 

como seu Embaixador junto a mim e ao Governo Brasileiro. 

De acordo com o art. 24, n. 9, da lei n. 3674, de 7 de janeiro de 1919, foi elevada 

a [sic] Embaixada a Legação do Brasil junto a Sua Santidade o Papa Bento XV. 

Em mensagem especial submeterei à aprovação do Senado Federal as 

nomeações que fiz dos novos Embaixadores Brasileiros. 

Teve o Governo Brasileiro a satisfação de acolher em julho do ano passado a 

Missão especial chefiada pelo dr. Balthazar Brum então Ministro de Estado das 

Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai. 

Aproveitando aquela feliz oportunidade, foi assinado o Tratado de 22 de julho 

de 1918, para fixação e liquidação da dívida do Uruguai ao Brasil, que já foi aprovado 

pelos Congressos Nacionais das duas Repúblicas e brevemente será ratificado. 

Em 1° de março último o dr. Balthazar Brum assumiu o cargo de Presidente da 

República Oriental do Uruguai, e, à sua posse, o Governo Brasileiro se fez representar 

por uma Embaixada composta do Embaixador em Missão especial, sr. Cyro de 
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Azevedo, Ministro do Brasil em Montevidéu, e do Ministro Plenipotenciário em Missão 

especial Dr. Bruno Chaves, Ministro aposentado, com pessoal adequado, e enviou o 

cruzador “Barroso” para saudar a bandeira da nobre República vizinha e amiga. 

 

Devido à grande epidemia que irrompeu em outubro do ano passado, 

simultaneamente em quase todos os países, e que tantas vítimas fez, não teve o Governo 

Brasileiro a satisfação de acolher as missões especiais que muitos Governos amigos já 

tinham resolvido enviar para assistir à posse presidencial, em 15 de novembro último. 

É com o mais profundo reconhecimento que consigno os agradecimentos do 

Governo e Povos Brasileiros por essa cortesia dos Governos amigos, como ainda 

cumpro o dever de agradecer ao Governo dos Estados Unidos da América a extrema 

bondade em fazer transportar ao Brasil, naquela ocasião, a bordo do cruzador “Pueblo”, 

da sua marinha de guerra, o sr. Domício da Gama, nosso Embaixador em Washington, 

chamado a exercer o cargo de Ministro das Relações Exteriores. 

O Governo e Povo Brasileiros, em tempo, agradeceram aos governos amigos e 

aos seus representantes diplomáticos as demonstrações de pesar, por ocasião do infausto 

passamento do Presidente Rodrigues Alves em 16 de janeiro último, manifestações 

essas que não só traduziam a simpatia ao Brasil, como o justo renome de que no 

estrangeiro gozava aquele venerando [sic] estadista. 

 

Em 14 de dezembro do ano passado foi assassinado o Presidente da República 

Portuguesa, Sidónio Paes. O Governo Brasileiro lamentou condoído esse triste 

acontecimento, que mais unia vez veio enlutar a nação portuguesa, já tão ferida nestes 

últimos anos, e diretamente pelo telégrafo e pelo seu Embaixador em Lisboa expressou 

o seu pesar e o de todo o povo brasileiro. 

Em virtude de autorização constante do art. 26 da lei n. 3674, de 7 de janeiro do 

corrente ano, está em estudos a reforma dos serviços do Ministério do Exterior. 

Dentro em breve vos será distribuído o Relatório do Ministério das Relações 

Exteriores no período decorrido de 1 de maio de 1918 a 30 de abril de 1919. 


