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p. 4 

 

É chegado o momento de comunicar-vos, com íntima satisfação, que o novo 

regime político do Brasil foi reconhecido por quase todos os países da América e da 

Europa. 

A República está felizmente em paz com todas as Nações do mundo, e tudo 

concorre para que sejam cordiais as relações que com elas mantém. 

 

 

Parte relativa ao Ministério das Relações Exteriores: p. 6-7 

 

As providências tomadas pelo Governo Provisório quanto à naturalização de 

cidadãos estrangeiros precisam de ser [sic] consolidadas e modificadas de acordo com 

os princípios constitucionais. 

O vivo interesse que ao Brasil tem sempre inspirado a República do Chile, hoje 

vítima da guerra civil, induziu-me a oferecer bons ofícios para o restabelecimento da 

paz e da harmonia. Foram aceitos por ambas as partes e exercidos pelo Ministro 

brasileiro, em comum com os agentes diplomáticos dos Estados Unidos da América e 

da República Francesa; mas, com pesar vos digo, não tiveram o desejado efeito. 

No relatório que me foi apresentado pelo Ministério das Relações Exteriores 

achareis mencionados os assuntos de que se ocupou a Conferência Internacional 

Americana, celebrada em Washington e na qual esteve o Brasil representado. 

Concluiu-se com os Estados Unidos da América um acordo aduaneiro, que está 

em execução e de cujas particularidades sereis informados. 

Oportunamente será submetido à vossa deliberação o tratado de 30 de janeiro do 

ano próximo findo, que se firmou em Montevidéu, sobre limites do Brasil com a 

Confederação Argentina. 

Sob o passado regime foram assinados com a Bolívia dois tratados: um de 

amizade, comércio e navegação, e outro concedendo-lhe o uso da estrada de ferro que se 
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construir à margem dos rios Madeira e Mamoré, para vencer o obstáculo das cachoeiras. 

Não foram, porém, ainda ratificados, dependendo, pois, de vossa aprovação. 

A 31 de janeiro do corrente ano firmou-se entre o Brasil e a França uma 

convenção para proteção do direito de propriedade sobre as obras literárias, científicas e 

artísticas. 

O Governo Provisório declarou aos das Repúblicas Argentina e Oriental do 

Uruguai que o Brasil acedia ao tratado sobre o exercício das profissões liberais firmado 

no Congresso de Direito Internacional Privado, de Montevidéu, pelos respectivos 

Plenipotenciários, menos pelo do Brasil, cuja abstenção tinha sido aprovada pelo 

governo de então. Aquela acessão, porém, não se fez ainda efetiva por faltar aos 

Governos Argentino e Oriental a aprovação legislativa. 

A Conferência Internacional Americana, de Washington, recomendou aos 

governos nela representados a adoção de um projeto de tratado estabelecendo o 

arbitramento para a resolução de questões que sobrevenham entre Estados americanos. 

Esse projeto que, recebendo forma regular, foi firmado por parte do Brasil e de algumas 

outras nações americanas, será oportunamente levado ao vosso conhecimento. 

No mesmo caso estão quatro acordos relativos à União Internacional para 

proteção da propriedade industrial. 

 

________________________________________________________________ 
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No exterior, o modo por que se manifestou a confiança na solidez da obra de 15 

de novembro teve uma expressão dupla, qual a qual do mais elevado alcance político. 

Ao reconhecimento definitivo da República dos Estados Unidos do Brasil por parte de 

vários Estados americanos, que, primeiros, afirmaram perante o mundo a sua perfeita 

solidariedade com a nossa conquista, seguiu-se o reconhecimento de várias potências 

europeias, e as que não o fizeram até agora aguardam certamente atos mais positivos da 

vontade nacional. 
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O regime decaído representava uma longa tradição monárquica, que deferia para 

a Europa grande soma de influência na política americana. O novo regime, com aspirar 

a [sic] maior fraternidade e amizade dom todas as nações do globo, jamais deixará de 

afirmar a independência da pátria brasileira e a missão que lhe incumbe desempenhar 

como potência do Novo Mundo. 

 


