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Mensagem ao Congresso Nacional do Presidente Nilo Procópio Peçanha em 1910-05-

03 

 

 

 Relações Exteriores 

 

 

Mantêm-se felizmente inalteradas as nossas relações de amizade com as demais 

nações. Para consolidar essas relações, para melhorá-las, removendo as causas de 

desinteligência e promovendo a harmonia necessária à colaboração eficaz na obra do 

progresso americano, tem trabalhado sem descanso o meu governo, continuando a tarefa 

dos passados. Resultados lisonjeiros têm vindo coroar esse esforço sincero e pertinaz no 

que nos diz respeito propriamente e separadamente. 

Nenhuma nuvem escurece neste momento o horizonte internacional do Brasil e 

sobradas razões temos para nos regozijar com a celebração dos últimos pactos 

definidores da nossa fronteira, acontecimentos diplomáticos de prolongada repercussão 

histórica e nos quais tão sábia e patrioticamente tomastes parte capital. 

O Brasil sabe hoje o que tem de seu, que é muito e que será imensamente mais, 

graças ao trabalho fecundo dos seus filhos, ambiciosos de provar que merecem a honra 

de possuir tão rico patrimônio, e a dos estrangeiros que a larga hospitalidade desta terra 

acolhedora fará rapidamente brasileiros. 

Mas, se nos sentimos tranquilos e seguros quanto a nós, o mesmo não sucede 

com algumas nações vizinhas e amigas no Pacífico, onde questões que pareciam em via 

de se resolverem amigavelmente, tomaram de súbito o caráter agudo de um conflito 

ameaçador para a paz americana. Respeitando as justas suscetibilidades dos governos 

soberanos empenhados em aclarar agravos e obter reparações recíprocas, o do Brasil 

formula os votos mais cordiais para que prevaleçam a calma e sabedoria nos espíritos 

perturbados pela nobre paixão do patriotismo, e ainda uma vez seja desviado do nosso 

continente o flagelo da guerra, sobretudo neste ano em que duas das nossas mais 

adiantadas irmãs, a Argentina e o Chile, se dispõem a comemorar o primeiro centenário 

da sua emancipação política. 

Entre os grandes colaboradores do governo na sua política internacional, temos 

de lamentar a falta do embaixador Joaquim Nabuco, que faleceu em Washington a 17 de 

janeiro último. A sua morte não foi chorada somente pelos seus concidadãos. O governo 
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dos Estados Unidos da América, associando-se ao nosso luto, quis dar a memória do 

embaixador do Brasil um testemunho significativo do seu afeto, transportando-lhe o 

corpo em um dos poderosos navios da sua esquadra de guerra para que tivesse descanso 

em terra brasileira. 

No domínio da nossa política internacional, os dois atos de mais importância 

celebrados desde a abertura da primeira sessão da presente legislatura são o Tratado de 

8 de setembro de 1909 entre esta República e a do Peru, completando a determinação 

das fronteiras dos dois países e estabelecendo princípios gerais sobre o seu comércio e 

navegação na bacia do Amazonas, e o Tratado de 30 de outubro último, modificando as 

nossas fronteiras com a República Oriental do Uruguai na lagoa Mirim e rio Jaguarão, e 

estabelecendo princípios gerais para o comércio e navegação nessas paragens. 

Depois desses dois ajustes, podemos dizer que sabemos quais são 

definitivamente os nossos confins, qual a extensão territorial do Brasil e até onde se 

pode exercer regular e pacificamente a atividade do povo brasileiro e a dos seus 

convizinhos, sem mais possibilidade de desacordos e conflitos. 

Temos hoje as nossas fronteiras definidas com todos os países que nos cercam: 

com a Guiana Francesa, pela decisão arbitral de 1 de dezembro de 1900; com a 

Holandesa, pelo Tratado de 5 de maio de 1904; com a Britânica, pela decisão arbitral de 

6 de junho de 1904; e com as seguintes repúblicas: Venezuela, Tratado de 5 de maio de 

1859; Colômbia, de 24 de abril de 1908; Equador, de 6 de maio de 1904; Peru, 

Convenção de 23 de outubro de 1851, modificada em uma pequena parte pelo Acordo 

de 11 de fevereiro de 1874, e completada agora pelo Tratado de 8 de setembro de 1909; 

Bolívia, pelos Tratados de 27 de março de 1867 e 17 de novembro de 1903, os quais 

apenas necessitam de retificações ou declarações explicativas sobre o marco do rio 

Verde (Tratado de 1867) e sobre a fronteira do Abunan ao igarapé Bahia (Tratado de 

1903); Paraguai, pelo Tratado de 5 de janeiro de 1872; Argentina, pela decisão arbitral 

de 5 de fevereiro de 1895 e pelo Tratado de 6 de outubro de 1898; e com o Uruguai, 

pelo Tratado de 12 de outubro de 1851, modificado parcialmente pelo de 15 de maio de 

1852, explicado, quanto ao trecho mais meridional da fronteira, pelo Acordo de 22 de 

abril de 1853, e alterado, no tocante à lagoa Mirim e rio Jaguarão, pelo Tratado de 30 de 

outubro último. 

Os nossos dois últimos Tratados de limites, com o Peru e o Uruguai, mereceram 

a vossa aprovação na sessão extraordinária que acaba de findar e já foram ratificados 

pelos governos contratantes. A troca das ratificações do Tratado entre o Brasil e o Peru 
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efetuou-se anteontem nesta cidade, de sorte que esse ato está completo, faltando-lhe 

apenas a promulgação. 

A troca das ratificações do Tratado com o Uruguai deve realizar-se 

proximamente. 

Espero que possam ser resolvidas agora as pequenas questões de forma que têm 

retardado a assinatura de uma ata declaratória da demarcação de fronteiras entre o Brasil 

e a República Argentina. 

Para a pequena seção não compreendida na demarcação, entre a confluência do 

Quarahim e a extremidade ocidental da ilha Brasileira, ou ilha do Quarahim, 

propusemos um tratado ou convenção especial, se não puder o assunto ficar resolvido 

por meio de um artigo complementar e declaratório. 

A Comissão Mista de demarcação de fronteiras entre o Brasil e a Bolívia 

terminou os seus trabalhos em Mato Grosso e também o reconhecimento do rio Verde, 

nos termos do Acordo de 8 de fevereiro de 1907. Este ano, logo que o estado das águas 

o permita, seguirá ela para o Amazonas a fim de demarcar os limites desde o Madeira 

até a confluência do Yaverija, no Alto Acre, por ser esse o ponto de encontro da nova 

fronteira peru-boliviana, segundo o Protocolo assinado em La Paz aos 17 de setembro 

último, pelos plenipotenciários da Bolívia e do Peru. 

Vou promover a troca das ratificações do Tratado de Navegação e Comércio que 

celebramos separadamente com cada uma das repúblicas do Equador e da Colômbia, 

assinados no Rio de Janeiro, o primeiro, a 10 de maio de 1907, e o segundo, a 21 de 

agosto de 1909, tendo já recebido ambos a vossa aprovação. Os decretos legislativos, 

que autorizam essa troca, têm respectivamente os ns. 2086 e 2247, e as datas de 10 de 

agosto de 1909 e 27 do passado mês de abril. 

O Acordo Brasileiro-Peruano, assinado em Lima a 15 de abril de 1908, para a 

navegação do rio Japurá ou Caquetá, foi aprovado pelo Congresso Nacional, e 

sancionado, com o n. 2098, em 4 de setembro último, o  decreto legislativo que o 

aprovou. 

Conto que não tardem muito em ficar concluídos os tratados de comércio e 

navegação com a Bolívia e o Chile. O primeiro torna-se cada vez mais urgente por ser 

compromisso tomado no Tratado de limites de 17 de novembro de 1903. 

Em mensagem de 13 de julho de 1907 foi submetida à vossa decisão uma 

convenção com o fim de determinar-se a condição dos cidadãos naturalizados que 

renovam residência no país de origem, ajuste esse assinado a 23 de agosto de 1906, na 
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Terceira Conferência Internacional Americana; e em outra mensagem, de 22 de maio de 

1908, vos foi também recomenda a Convenção que, com o mesmo fim, assinamos no 

Rio de Janeiro em 27 de abril desse ano com os Estados Unidos da América. A primeira 

foi sancionada por decreto n. 2115, de 8 de outubro de 1909, mas a sua promulgação só 

será feita depois que a mesma Convenção for aprovada pelos outros governos 

representados na Conferencia; a segunda foi sancionada por decreto n. 2116, de 8 de 

setembro de 1909, e, trocadas as ratificações nesta cidade em 28 de fevereiro, foi 

promulgada por decreto n. 7.899, de 10 de março último. 

 

Foram assinadas nesta cidade as seguintes convenções postais: 

1) com a França, a 3 de junho de 1909, para a permuta de encomendas postais sem valor 

declarado; 

2) com os Estados Unidos da América, a 26 de março último, para a permuta de 

encomendas postais; e 

3) com o Império Alemão, a 20 de abril, para o mesmo fim. 

A primeira foi submetida ao vosso exame e decisão em mensagem de 17 de 

novembro de 1909, e as duas últimas em mensagem de 23 de abril último. 

Nos outros três países contratantes os acordos desse gênero não dependem de 

aprovação legislativa. 

Por mensagem de 11 de junho, 8 de setembro, 23 de novembro e 24 de 

dezembro submeti à vossa aprovação vários tratados e convenções de arbitramento geral 

concluídos pelo Brasil com diferentes governos da América, Europa e Ásia. 

São estes os acordos dessa natureza que temos celebrado: 

1) Tratado com o Chile, de 18 de maio de 1899 (troca das ratificações em 7 de marco de 

1906); 

2) Tratado com a Argentina, de 7 de setembro de 1905 (trocadas as ratificações a 5 de 

dezembro de 1908); 

3) Convenção com os Estados Unidos da América, a 23 de janeiro de 1909; 

4) Convenção com Portugal, a 25 de março de 1909; 

5) Convenção com a República Francesa, a 7 de abril de 1909; 

6) Com a Espanha, a 8 de abril de 1909; 

7) Com o México, a 11 de abril de 1909; 

8) Com Honduras, a 26 de abril de 1909; 

9) Com Venezuela, a 30 de abril de 1909; 
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10) Com o Panamá, a 1 de maio de 1909; 

11) Com o Equador, a 13 de maio, de 1909; 

12) Com Costa Rica, a 18 de maio de 1909; 

13) Com Cuba, a 10 de junho de 1909; 

14) Com a Grã-Bretanha, a 18 de junho de 1909; 

15) Tratado com a Bolívia, a 25 de junho de 1909; 

16) Convenção com a Nicarágua, a 28 de junho de 1909; 

17) Com a Noruega, a 13 de julho de 1909; 

18) Com a China, em 3 de agosto de 1909; 

19) Com El Salvador, a 3 de setembro de 1909; 

20) Tratado com o Peru, a 7 de dezembro de 1909; 

21) Com a Suécia a 14 de dezembro de 1909; 

22) Com o Haiti, a 25 de abril de 1910; 

23) Com a República Dominicana, a 28 de abril de 1910. 

Todos os tratados e convenções de ns. 3 a 20 já foram apresentados ao vosso 

exame. 

Outros acordos do mesmo gênero estão ainda sendo negociados. 

O Tribunal Arbitral Brasileiro-Boliviano, que funcionava nesta cidade sob a 

presidência do Núncio Apostólico, encerrou-se a 3 de novembro último. Instalado a 20 

de maio de 1905, interrompeu os seus trabalhos a 20 de maio de 1906, recomeçando a 

funcionar a 3 de novembro de 1908. No primeiro desses períodos preocupou-se 

principalmente com a sua organização e com o estudo e exame das reclamações 

apresentadas. No segundo, julgou todas essas reclamações. 

O Tribunal Arbitral Brasi1eiro-Peruano continua a funcionar aqui também sob a 

presidência do Núncio Apostólico. Se não houver nova prorrogação, deverá terminar os 

seus trabalhos em 31 de julho. 

A Conferência Internacional de Jurisconsultos que devia reunir-se este ano no 

Rio de Janeiro ficou adiada para 21 de maio de 1911. Ela se comporá, como sabeis, de 

Delegados das Repúblicas Americanas e terá de redigir um Código de Direito 

Internacional Público e outro de Direito Internacional Privado. 

O Brasil fez-se representar e continua representado na Conferência Internacional 

de Direito Marítimo em Bruxelas. 

Fez-se também representar nos seguintes congressos e Conferências: 
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3° Congresso Internacional de História da Música, em Viena (de 25 de maio a 2 

de junho de 1909); 4° Congresso Internacional de Laticínios, em Budapeste (junho de 

1909; 2° Congresso Internacional encarregado de lixar a nomenclatura das causas de 

morte, em Paris (1 a 3 de julho de 1909); 17° Congresso Internacional de Irrigação em 

Spokane (9 a 14 de agosto de 1909); 2° Congresso Internacional para a Proteção da 

Infância em Budapeste (28 de agosto de 1909); 5° Congresso Internacional de 

Resistência dos materiais, em Copenhague (setembro de 1909); e Congresso 

Internacional de Medicina, em Budapeste. 

Com a Mensagem Presidencial de 16 de novembro do ano passado vos foram 

remetidas: 

1) Convenção de 23 de agosto de 1906, relativas a patentes de invenção, 

desenhos e modelos industriais, marcas de fábrica e comércio e propriedade literária e 

artística; 

2) Resolução de 7 de agosto de 1906, reorganizando a Secretaria Internacional 

das Repúblicas Americanas; 

3) Resolução de 23 de agosto de 1906, referente à Estrada de Ferro Pan-

Americana; 

4) Resolução de 13 de agosto de 1906, recomendando a criação de seções 

especiais dependentes das secretarias das Relações Exteriores e especificando as suas 

funções; e 

5) Resolução de 23 de agosto de 1906, recomendando a celebração de uma 

Conferência Internacional Americana que adote medidas eficazes em benefício dos 

produtos de café. 

Todos esses atos internacionais pendem de aprovação legislativa. 

Foram-nos notificadas as seguintes adesões estrangeiras a atos internacionais de 

que o Brasil faz parte: 

1) do Império da Etiópia à Convenção postal Universal: decreto n. 7441, de 24 

de junho de 1909; 

2) da Colônia de Suriname aos Acordos de Roma de 26 de maio de 1906, 

relativos à troca de cartas e caixas com valor declarado e ao serviço de cobrança: 

decreto n. 7624, de 21 de outubro de 1909; 

3) da Sérvia ao Ato Adicional de Bruxelas de 14 de dezembro de 1900, 

modificando a Convenção Internacional de 20 de março de 1883 para a proteção da 

propriedade industrial: decreto n. 7840, de 27 de janeiro de 1910. 


