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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Permanecem pacificas e inalteráveis as relações do Brasil com os demais países.  

Durante o ano de 1934, não se registrou qualquer acontecimento que pudesse 

modificar a nossa situação internacional. Todos os trabalhos e atos do ministério das 

Relações Exteriores foram rigorosamente orientados no sentido de prestigiar cada vez 

mais as tradicionais diretrizes da nossa política externa, cuja observância nos tem 

assegurado longo e fecundo período de paz.  

 

POLÍTICA CONTINENTAL  

 

A política continental continua a merecer especial atenção.  

Praticando atos e assumindo atitudes que visam fortalecer a confiança na solução 

pacífica dos dissídios e desentendimentos internacionais, cooperamos decisivamente 

para criar um ambiente propício à realização dos ideais de mutua assistência e 

solidariedade continental. Já é possível afirmar que os esforços comuns, empenhados 

nesse sentido, começam a produzir resultados de grande significação para a estabilidade 

da paz entre os países sul-americanos.  

Ainda recentemente se chegou à urna solução sobremodo honrosa para dirimir o 

conflito surgido entre o Peru e a Colômbia, por motivo da posse de Letícia. Em virtude 

da intervenção conciliadora do Brasil, assinaram os dois países vizinhos o Protocolo da 

Amizade, documento altamente expressivo pelos seus efeitos e repercussão 

internacional.  

Mais urna vez devemos lamentar a continuação da guerra entre o Paraguai e a 

Bolívia. Todos os esforços despendidos para pôr-lhe termo resultaram até agora 

infrutíferos. Não deixamos, apesar de tudo, de emprestar a nossa colaboração às 

tentativas de pacificação promovidas durante o ano de 1934.  

 

ATIVIDADE DIPLOMÁTICA  

 



Os complexos problemas da vida internacional, tão agitada por acontecimentos 

de grande repercussão política e econômica, vêm impondo às funções diplomáticas 

novos rumos e processos de ação.  

Atravessamos uma época de profunda conturbação, em que os interesses 

econômicos se sobrepõem às cogitações meramente políticas, transformados em razão 

suprema para as nações que procuram readquirir o equilíbrio perdido em conseqüência 

dos efeitos da crise mundial.  

Agravando as dificuldades resultantes da depressão dos negócios, do retraimento 

das exportações e importações, surgem as medidas de represália aduaneira, as 

preferências e compensações no regime das trocas, obrigando cada país a permanecer 

em constante vigilância em torno dos seus interesses, para não se ver preterido ou 

deslocado no campo da concorrência comercial.  

Circunstâncias tão especialíssimas exigem, hoje, da diplomacia uma atuação 

metódica e pertinaz, desdobrada em iniciativas de caráter prático, que devem relegar 

para segundo plano as obrigações de simples representação e cortesia internacional.  

Estamos procurando orientar nesse sentido a atividade das nossas missões 

diplomáticas e chancelarias consulares.  

A utilização de um aparelhamento flexível, ajustado às realidades do momento 

internacional, e a coordenação dos esforços dos nossos representantes no exterior, 

segundo programa de ação cuidadosamente estudado, poderão concorrer, de modo 

decisivo, para abrir novos rumos à nossa expansão econômica e melhor assegurar a 

defesa dos nossos interesses, no estrangeiro.  

É pela dedicação ao estudo e desenvolvimento das nossas relações comerciais 

com os outros países que os agentes diplomáticos e consulares do Brasil melhor podem 

recomendar-se ao seu governo.  

 

INTERCÂMBIO COMERCIAL  

 

Continuaram, em 1934, os trabalhos de coordenação para ampliar a rede de 

ajustes celebrados com diversos países sobre matéria de intercâmbio comercial.  

A orientação adotada, a respeito, pelo Governo Provisório, não foi modificada. 

As negociações são invariavelmente conduzidas, visando garantir, no mínimo, 

tratamento equivalente ao dispensado aos nossos concorrentes, sem excluir a 

prerrogativa de, independente de qualquer concessão de nossa parte, estender aos 



produtos brasileiros os favores e vantagens à eles concedidos. Até 1933, foram 

celebrados, de acordo com essas normas, tratados e convênios com 31 países.  

Os serviços comerciais do ministério das Relações Exteriores realizaram os 

estudos técnicos necessários à ultimação das negociações. Entre os trabalhos executados 

e em andamento, durante o ano findo, destacam-se os seguintes:  

1. Acordo com a França, mediante troca de notas, no Rio de Janeiro, concluído 

em 11 e declarado em vigor a partir de 14 de maio de 1934. Características 

principais: — aplicação da tarifa mínima aos produtos de ambos os países, 

exceto para a importação, na França, de porcelanas, anilinas, tecidos de lã e 

de seda, carvão, trigo, papel em geral e papéis para cigarros procedentes do 

Brasil, e para a importação, no Brasil, de pólvora, azeite de algodão, farinha 

de milho, geladeiras, maquinas de calcular, cal, milho em grão, lúpulo, 

cevada em grão e carvão, procedentes da França. O governo francês reservou 

ao Brasil quotas mínimas anuais, para importação dos seguintes produtos: 

dois milhões de sacas de café; 12 % do contingente global de bananas; para 

os demais produtos, quotas equivalentes, pelo menos, à média das respectivas 

importações no último período do comercio normal. Duração de um ano. 

Decorrido esse prazo, continuará o acordo em vigor, com direito a denúncia, 

mediante aviso prévio de três meses.  

2. Tratado de comércio com os Estados Unidos da América. As negociações, 

começadas em fins de 1933, foram retomadas pelo embaixador Oswaldo 

Aranha, em agosto de 1934. Delas resultou o acordo que acaba de ser 

assinado em Washington, a de fevereiro último. Características principais: 

tratamento recíproco, incondicional e ilimitado, de nação mais favorecida, 

com exceção, todavia, para os produtos brasileiros de qualquer tratamento 

especial concedido a Cuba, zona do Canal de Panamá e ilhas Filipinas. 

Redução dos direitos alfandegários, consignados em duas tabelas anexas ao 

Tratado, nos Estados Unidos e no Brasil, para produtos de ambos os países. 

Entrada em vigor, 30 dias depois de sua proclamação pelos poderes 

competentes. Duração de dois anos. Decorrido esse prazo, continuará o 

acordo em vigor, com direito a denúncia, mediante aviso prévio de seis 

meses. O convênio, a partir da data da sua vigência, revogará o acordo 

assinado pelos dois países em 18 de outubro de 1923. Esse acordo será 



encaminhado oportunamente à aprovação da Câmara dos Deputados. Sem 

essa aprovação não poderá entrar em vigor.  

3. Foram iniciadas, em setembro de 1934, negociações com a Itália sobre os 

créditos italianos “congelados”, sobre pagamentos e transferências de 

numerados, e, finalmente, para ultimação de um acordo comercial. Em 31 de 

janeiro último, verificou-se a troca de notas relativas ao pagamento dos 

referidos créditos, como inicio dos ajustes projetados para facilitar o 

intercâmbio comercial entre os dois países. 

4. Estão sendo coligidos os elementos necessários para a negociação de tratados 

comerciais e acordos financeiros com os seguintes países: Espanha, 

Alemanha, Grã-Bretanha, Noruega e Chile.  

5. Realizou-se, em 10 de fevereiro do corrente ano, a troca de notas do acordo 

entre o Brasil e a Argentina, para coordenação e cooperação em matéria de 

defesa sanitária.  

6. Acham-se em preparação os trabalhos a serem apresentados à Conferência 

Comercial Pan-Americana, que se realizará a 26 de maio próximo, em 

Buenos Aires.  

 

DEMARCAÇÃO DE FRONTEIRAS 

  

O serviço de demarcação e caracterização das nossas fronteiras teve, em 1934, 

desenvolvimento bastante apreciável.  

A Comissão Mista incumbida desse serviço nas fronteiras com o Uruguai 

conseguiu resultados dignos de menção, sendo de esperar, que, dentro de pouco tempo, 

restem apenas por ultimar os trabalhos de cartografia e a balizagem da Lagoa-Mirim.  

A demarcação da fronteira com o Paraguai tem sido retardada, em virtude do 

conflito do Chaco. Ainda assim, a Comissão Mista ali destacada não ficou inativa: 

efetuou reconhecimentos nas ilhas Margaridas, colocou vários marcos noutras regiões e 

organizou o programa a que devem obedecer os serviços de campo.  

Quanto às nossas fronteiras com a Colômbia, o programa elaborado na 

Conferência da Comissão Mista, reunida em Manaus a 14 de dezembro de 1933, foi 

integralmente executado. No decorrer dos trabalhos inaugurou-se, nas margens do 

Papuri, um povoado que recebeu o nome de Mello Franco, e, nas vizinhanças dos 

marcos divisórios do Tiquié, a colônia indígena de São João de Irquiá. Em conseqüência 



das verificações feitas, já ficou estabelecido que a fronteira entre o Brasil e aquele país 

correrá da confluência do Pegira com o Cuiari pelo paralelo da boca do Pegira até o seu 

primeiro encontro com o Içana e daí pela mediana do Içaria até o encontro do meridiano 

do Querari, descendo por esse meridiano até a confluência do Querari com o Uaupés.  

O plano do serviço a executar em 1935 está devidamente aprovado, achando-se 

prevista a elevação, na ilha de São José, dos novos marcos que devem caracterizar o 

talvegue do rio Negro, por onde correm os limites entre a Venezuela e a Colômbia.  

Apresentaram por outro lado, resultados satisfatórios os trabalhos de demarcação 

e caracterização das nossas fronteiras com a Guiana Inglesa, iniciados em maio de 1930. 

Já foram demarcados cerca de 1.500 km. Devido ao falecimento do subchefe da 

Comissão Inglesa, suspendeu-se temporariamente o serviço, que deverá ser retomado 

assim que a referida comissão seja reorganizada. A Comissão Brasileira continua, 

entretanto, em atividade, ultimando diversos estudos e trabalhos preparatórios. E' de 

esperar, que, em fins de 1936, a linha fronteiriça, definitivamente' caracterizada, atinja 

ao limite da Guiana Holandesa.  

Desde 1927, vinha sendo solicitada ao Governo dos Países Baixos a designação 

de uma comissão para constituir a Comissão Mista encarregada de proceder á 

demarcação da nossa fronteira com a Guiana Holandesa, para cumprimento do que 

estabelece o tratado assinado no Rio de Janeiro, a 5 de maio de 1906. Em 9 de maio de 

1934, o governo brasileiro recebeu comunicação de haver sido nomeado o vice-

almirante C. C. Kayser para chefiar a Comissão Holandesa reconstituída em 

substituição da que, anteriormente designada, não chegará a entrar em funções. Depois 

das necessárias negociações e estudos, ficou assentado que ambos os governos se 

empenhariam na demarcação total da fronteira, devendo os trabalhos respectivos ter 

início em outubro ou novembro do presente ano.  

Durante a demarcação da fronteira corri a Guiana Britânica, ficou comprovado 

que o ponto mais setentrional do Brasil não se encontrava como era crença geral, na 

junção da fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana Inglesa, isto é, no monte 

Roraima, a 5°12'18”,1 de lat. Norte. Contrariamente ao que se supunha, a fronteira 

brasileira acompanha o divisor das águas Arnazonas-Mazaruni, passando pelos montes 

Uei, Assipú, Jacontipú, Marima e outros, todos mais ao norte do Roraima. Nessas 

condições, o ponto geográfico de maior latitude norte do Brasil fica situado na serra do 

Caburai ou Caburatepê, no referido divisor de águas, entre urna das nascentes do rio 

Maú ou Yreng, do lado brasileiro, e a nascente do Caburai, tributário do Kukuí, do lado 



da Guiana Inglesa. Para fixá-lo definitivamente, levantou-se no local o marco n. 11 A. 

As coordenadas geográficas desse ponto são 5°16'19",60 de lat. Norte e 60°12'43",30 de 

long. Oeste Greenwich. A sua altitude é de 1.453 m.  

 

A VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI  

 

Em agosto de 1934, o Brasil foi honrado com a visita do ilustre presidente da 

República Oriental do Uruguai, dr. Gabriel Terra. Revestiram-se de excepcional 

significação as homenagens prestadas ao eminente homem público, por iniciativa das 

altas autoridades brasileiras. Não menos expressivo foi o acolhimento entusiástico e 

afetuoso que lhe dispensaram à população e os meios sociais da capital da república. 

O dr. Gabriel Terra e sua exma. família foram oficialmente hospedados, 

demorando-se apenas quatro dias no Rio de Janeiro. Seguindo para São Paulo, depois de 

visitar a capital do Estado, permaneceu algumas semanas em Poços de Caldas, em 

estação de repouso e tratamento. Foram-lhe renovadas em Santos, onde embarcou de 

regresso a Montevidéu, as homenagens que o cercaram desde o primeiro dia de sua 

chegada ao Brasil.  

A presença do ilustre visitante proporcionou ensejo para a conclusão de diversas 

negociações e ajustes, cuja importância o eminente ministro das Relações Exteriores do 

Uruguai, dr. Juan José Arteaga, que acompanhou o presidente Terra ao Brasil, tão 

eloquentemente soube salientar no discurso pronunciado no Itamaraty, a 22 de agosto, 

por ocasião da assinatura dos respectivos tratados.  

Os atos celebrados compreendem o Tratado de Conciliação e Arbitragem 

Obrigatória, o de Assistência Judicial e o protocolo adicional ao Tratado de Extradição, 

e demonstram, de modo inequívoco, a vontade de tomar cada vez mais sólidos e 

duradouros os laços de estima e mutua confiança, que, de longa data, vêem 

aproximando fraternalmente os dois países. 

 

A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIDADE DO VATICANO, NO 

BRASIL 

De regresso ao Congresso Eucarístico, celebrado em Buenos Aires, honrou o 

Brasil com sua presença o secretário de estado da cidade do Vaticano, cardeal Eugenio 



Pacelli, alta e venerável figura da Igreja Católica, destacada em missão especial para a 

América do Sul.  

O Cardeal Pacelli, na sua qualidade de Legado do Papa, foi recebido com todas 

as honras de chefe de Estado. O clero brasileiro e a população católica prestaram-lhe, 

através de atos de grande imponência religiosa, excepcionais homenagens.  

OUTROS VISITANTES ILUSTRES  

Esteve no Brasil o presidente eleito da Colômbia, dr. Alfonso Lopes, que chefiou 

a delegação do seu país à VII Conferência Internacional Americana, de Montevidéu.  

Visitaram-nos, também, sendo recebidos oficialmente, os altos dignitários da 

Igreja Católica, cardeais Jean Verdier, Arcebispo de Paris, Augusto Hlond, Arcebispo 

Primaz da Polônia, Manoel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa, e os prelados 

poloneses Monsenhor Stanislau Wojcieck, Bispo de Chelmo, e Jraol Mieczyalaw. 

Radonski, Bispo de Wloclaweck. 

Merece igualmente registro especial a vinda ao nosso pais do professor Julio 

Szymanski, da Universidade de Wilma, e da missão de professores e universitários 

argentinos, membros do Instituto de Cultura Argentino-Brasileira, de Buenos Aires, 

chefiada pelos ilustres professores Rodolfo Rivarola e Honorio Silgueira. 


