
APONTAl\fENTOS

PAR.\

oDIREITO INTERNACIONAL
01:

COLLECÇXO COMPLETA nos TRATADOS

CELEBRADOS PELO BR \SIL

CO~1 DIFFEllEl~TES NAÇÕES ESTRANGEIRAS

Acompanlmuu lle ulila noticia hi.slo:ica, II documcntada sobre as Convcnçucs
mUIS 111l(lorlanles.

POR

Director do Archivo Publico do In1perin. e antigo membro do
Instituto IIistorico, e Geographico Orasileiro.

TO}lO IV.

.OQ NA/H..--""-_.
RIO DE JANEIRO.

TY,POGRAPHIA N ~CIONA.L.

I E69.





BIBLIOGRAPHI \.

Doe MENTO OFFIClAES.

DECRETO N. 158~ DE 9 DE J~lITO .DE 1869.

Concede ao DI'. Atltonio Pereira Pinto, autor dos « Aponla~

menta para o direito interuacional on eo\lccção historica.
dos LraLado do Brasil " um auxilio pecuniario para as des~

pC7.as da publicação da me ma. obra.

Hei por bem snnccionar e mandar que se exe~

cule a seguinte resolução da assembléa geral
legislativa:

Art. 1. o E' concedido ao Dr. Antonio Pereira
Pinto, autor dos « Apontamentos para o direito
internacional 0\1 Collecção bistorica do tratados
do Brasil » o auxilio de 2:000$000 para cada um
dos tres volumes já publicados ela referida col
lecção, sendo-lhe de igual fórrna outorgada a
mesma quantia, logo que vier á luz o quarto
tomo da dita obra.

M:t. 2.0 Ficão revogadas as disposições em con...
trano.

OVisconde de Ilaborahy, conselheiro de estado..
eoador do imperio, presidente do cooselhode

mini tros, mini tro e e retario ele estado dos
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nego(;ios da fazenda, e presidente do lribulJ1l1
do lhcsonro nacional, assim o tenha entendido
e faca cx:eculür.

pálacio do Rio de Janeiro, aos () de Junho de
1869, quadl'agesimo oitavo da lndepenrlellcia e
do lmperio.-Corn a rubrica de Sua Magestade
o Imperador. - ri~(;onde de IlalJoralty.

DECRETO N. 1426.-1868.- N. 65-.

o con elheiro nenvenuto Augusto de Magalhães Tal1l1CS, pr'r.
sidente da provincia do Río de JalJeiro. Fa(;o saber a to(I05
·os seus habitantes que a assembléa legislativa provincial
decretou e eu sallccionei a resolução seguinte:

Arligo unico. Fica o pre sic1ente da provinda au
torisado para despender 1 ;200$000 com a acquisi
ção de 50 exemplares da « Col]eçâo historica dos
trata'C1os do Brasil» pelo Dr. Antonio Pereira Pinto,
mandando distribuir um a cada camara municipal,
directorias da ad mi nistraçuo pubhca provincial,
secretaria do governo, bibliotheca s da assembléa
provincial, e da escola normal, e reservando o
resto para opportunamente dar-se-lhe o destino
que fôr conveniente '; revogadas as disposições
cm contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a
quem o conhecimento e ex.ecução da referida
resolução pertencer, que a cumpl'üo e fa~ão

cumprir tão inteimmente como Dei a se contém.
O Secretario desta provincia a faça imprimir,.

publicar e correr.
Dada no palacio do governo da provincia. aos

30 dias do mez de Dezembro de 186R, 47. o da
independenciu e do Imperio.- Bent'elW{o Au-
g~lsto ele ll[ngalhães Taques. '
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AVISO DO MINLSTERIO DO IMPERlO.

Circular.-4.· Seccão.-Hio de Janeiro.-Mi
nistel'io dos negociôs do irnperio, em 13 de
Outubro de 'J8ü6.

IIIm. e Ex.m. Sr.-Convindo que seja conhe
cida no Imperio a obra composta pelo Dr. An
tonÍo Pereim Pinto, e intitulada «Apontamen
tos para o direito internacional» recommendo á
V. Ex.. que empregue os meios ao seu alcance
para aquellc fim.

Delis gUilL'de a V. Ex..-José Joaquim Fernandes
Torres. - Sr. presidente da provincia de ....

rARECER DA CA~lARA DOS DEPurADOS.

A 3. a commis:5üo de orçamento a quem foi.
presente o reqnerimento do DI'. Antonio Pereira
Pinto, solicitando á esLa augllsta camara um
auxilio por haver organizado a CoUecçào histo
'rica do.~ tra,lados do Btasil, da qual se achão já.
publicados tl'es vo\nrnes comprehendendo as
nossas negociações diplomaticas a daLar do anilo
de 'I~IO au de IIS5ti, restando a inserção dos
desLa ultima época até nos::os dias, inlervi1Jlo
que formará o quarto tomo, é de parecer que
a preLen\ião mencionada seja favoravelmente de-o
ferida pelas considerações que passa a expôr.

Desde remotos tempos, e por quasi todas as
naçõcs tem :.ido reconhecida a indeclinavel ne
cessidade 110 rcunir em um só corpo os tratados,
c convenções celebradas com as potencias es
trangeiras, porque constituem esses actos o co
digo ele seu direito publico internacional, e con
sag!'~o os prinçipios reguladores de suas relações
pOlttlCllS e commerciaes com os outros povos.
l'ura esse resultado tem os respectivos governos·
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voILado sua altent;ào, encarregando j funcciolJal'io
habilitados ou a sujeitos entendidos nos as
sumptos diplomaticos a tarefa de colligir os tra
tados e convenções, condjuvando-os generosa
mente ne~se difI1c'1 trabalho.

Em abono do expendido asserto 11 CODll11issiio
citará entre outros os exemplos da França, dos
Estados-Unidos, da Inglaterra, da Belgica, e da
Republica Argentina, que hão adoptado tal Y'
tema;. devendo fazer-se especiêll menção, neste
objecto, do governo porluguel que cornmellendo
essa missão primeiramente ao illustrlldo Visconde

e a tarem, e depois ao Sr, José Ferreira Borges
de ,-,astro, empJ~egado na diplomacia, conseguia
dotar o paiz com a obra monumental daquelle
erudito litterato intitulada-Quad?'o elemcnlal' das
Irelar:ões politicas, e diplomaticas dc POl't1.lgal e
com a Collecção dos tralados portugue::es em oito
"Volumes, devida ás pe quizas Jo Sr. Borges de
Castro; fazendo-se esta" publicações á custa do
Estado, e outorgando-se merecidas recompensas
il seus autores.

Se a.s referidas nacões, onde o movimento lille
rario attinge largas· proporções, onde o desen
volvimento da imprensa é immensamente vasto,
.lin la assim julgárilo-se no dever de mandar
í'ortllUlür as compilações de que se trata, com
maioria de razão convém que tal erviço srja
galardoado, e animado entre nós, a quem sohre
falharem aquellas condiçõns, accresce o alto prcço
oas de pezus da impre 'são, e a modica. demanda
de obras lillerarias, mórrnente das que se refcrcm
a certa e determinada especialidade.

A necessidade da collecçüo de nossos tratados
tem sido igualmente sentida por differentes melll
bro do COlPO legislativo, sendo que na sessão
001.° de Acroslo de 186:2 o enlãodeputado Car
llei o de MendoTIt;a propôz a camara uma emenda
au risando o governo iI fuzer as precisas des
pezas para serem colleccionadas e impressas êl '

.convenções do Brasil com as potencias estran
geiras, emenda que ê\pprovada em scgundu dis-
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cussão na sessüo de 14 daquelle mez, não obteve
definitiva arlopção porque nem no dilo anno,
nem no subsequente, pelo facto da dissolução,
foi o orcamento volado.

Relativamente à obra de que (I commissão e
occupa, deve ponderar-s~ que ella é tanto mais
digna de apreço, quanlo seu autor não se li
mitou a transcrever exclusivamente o texto dos
tratados, annexou-Ihe a legislação concerneotti,
as notas mais importantes que os esclarecem,
a rever aes que explicárão, ou modificárão al
gumas de suas c.lausulas, os protocollos principaes
de sua negocia~ão; inseria tambem diversas
convenções não n1.tificadas, mas de grande im
portancia para o perfeito conhecimento de nossos
fa tos diplomatico , ornando a final todos ou
quasi todo esse actos internacionaes com longas
noticias histOT'icClS, em cujo de envolvimento dis
cutia e analysou com muita proficiencia e summo
eriterio as questões relativas á limites, á livre
navegação do rios, ás herança de estrangeiros,
Ú colouisa~:ão, ao trafego de el'cravos, ás inter
vençõe européas no Rio da Prata, e diiferenles
outros assllmptos.

Acompanhunclo pois a 3.a commis ão de 01'
Ç,UllllUlo a teodencia que geralmente se nota de
animar ti lJubli açAo de ll'Hbalhos desta ordem,
e a propriu opinião do 9"oyerno imperial, que,
na fórma alleg-a la pelo peticionario, r 'cornmen
dún ús presiLlencins le provincia' a vulgari ·ü<.:ão
de sua oura pela circular do rninisterio do imperio
de ,13 de Outubro 00 anno pa 'sado' alteodendo
iguülmenle à circumstancia especial de Luvor
sido o m smo pêtil5ionario o p'l'il1wil'o que entre
nós dedicou-se a ol'gauizar a compilü(;üü dos tra
tado: do Brasil, tem a honra de propôr à conside
nu:âo desta augu 'lu camara o seguiule projecto:

A u'scmbléa geral resol \ e :

Arl. 'I. o E' 'onccdido ao Dr. Anlonio I'creira
l'iulo, aulor do -ApOll{[UJ/.C71[os ]JClra o (lircilo
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tnlernacional ou Collecr;ào histU1'icct dos trata.dos
do Brasil-o aUXilio de ·dous cuntos de réis por
eJcta um dos tres volume já publicados da re
ferida collecção. sendo-lhe de igual forma outor
gada a mesma quantia, logo que vier á 11Iz o quarto
tomo du dita obra.

Art. 2. o O governo, pelo ministerio dos nego
cios estrangeiros, fará effcclivo o auxilio de que
trata o artigo antecedente desde que a presente
resbluçlhr:ieja competentemente sanccionada; re
vogadas as disposil;ões em contrario.

Paço da camara dos deputados, em 8 de Agosto
ele Hl67 .-Luii Antonio Vieú'a da Silva (1 }.-João
Silveira de Souza (2).-F. de P. Bel(of't Dua1'le (3).

CA.RT.\. no CO:'l5ELllElRO 51 E ALD.!JQUERQUE.

Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 1867. -Illm.
Sr. Dr. Antonio Pereira Pinto. Depois de ter
tido repetidas occasiões de consultar e apreciar
os tres tomos da importante obra que V. pu
blica. sob o modesto titulo de « Apontamentos
para o Direito Internacional» julgo chegada a
occasião. não só pura agradecer ii V. a deli
cada oiferta que me fez oa mesma obra, como
para manifestar-lhe os merecidos emboras por
esse trabalho precioso com que dotou o nosso
paiz, e que é um testemunho irrecusavel de
seu patriotismo, e de seu acurado e ludo.
Aproveito com prazer a opportunictade para
renovar as seg·uranças da perfeita estima, é

(1) Deputado em diversas legislaturas; alltor da Historia da
11Ulepe/ldcncia do Jlal'anltão, e de um exeeJlcutc CompClldio de
Direito Romano. Actual prcsidente da provincia do Piaulty;
socio do Instituto Ilistorico.

(2) Ex-ministro lIas relações exteriores; lente lia faculdade
de direito cm Pernambuco; foi rcpresentante da nação pela
tll'ovineia de 'anta Catltarina.

(3) IancelJo distincto por llluito talellto e dotes orawrios.
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coo ideração com que sou de Y. amigo, coJ
lega e criado aLlencioso e obl'igado.- Anlon1'o
Coelho de Sá e Albwl~terq'Ue (4.~.

oIuizos eriticos da ilUltrCllsa c de algl1D8
esclarecidos littm'atos sob.'e e~ta ob.'a.

Correio lIfercantil.

o Sr. DI'. Pereira Pinto acaba de dar no
prélo o 3. o tome) de sua importunti 'sima Ri 
tOl'ia dos tmtados do Brasil. Elaborado com
muita proficiencia e annunciado modestamente,
esse trabalho é de alta valia, quêr se altencla
ao periodo historico que encerra, quér no 'es
mero com que forão pesquizados e colligidos
todos os tratados celebrados pelo Brasil, com a
legislação que lhes deu desenvolvimento, ás
rever:;aes, protocollos e ajustes que os comple
tárão, ou explicúràú,

Se os dous primeiros volumes forão lison
geil'amente acolhidos do puhlico com muita
distincção, mais subido interesse deve causar
a leitura do terceiro, pois comprehende um -dos
periodos mais notaveis de nossas negociaçõe
diplomaticas, qual o que decorre de 1840 a 1856.

Foi nesse periodo de tanta aclividade e sabe
doria no governo, de tanta grandeza e 'pros
peridades nacionaes que se celebrarão as conven
<;ões, não ratificadas, de 1843 com a enlüo Con~

federação Argentina, e de '184,j. com o I'araguay,
as de '1851 com o Estado Oriental, não publi
cadas na collecção de leis; a de limites com o
Perú, e as do Paraguay de 11850 e 1856.

(4) Quando o fallccido Consclheil'o Sá e A.lbuqncrque, de S:lIJ
dosa memoria, dirigio ao autol' esta distilleta manifcstag3
de apl'cço, excrcia cnl;io, c mui di:mamellt" o c:u'go ue
Illini-ll'o <le e laLlo <lo nrgocio' cxtcl'iol'L'•.
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Ainua qne invaliJadas, e lalv z por e~sc m .111
facto, mal'cào inque tionavelmente as dila pri
meiras a data da controversiu u!teriol'f)s com
os 'respectivos Estados; a outras devem ser con
sideradas como conseql1encias daquellas antigns
Jl1tas, e constituem ainda hoje a base de no so
·direito internacional com os referidos paizes.

Muito bem inspirado foi o Sr. Dr. Pereira
Pinto em reunir e apreciar o elemento his
toricos de cada tratado que compilou. As van
tagens de te melhodo são intuiliYas, porquanto
offerecem thesQuros copiosos á illustração do
leitor e a intelligencia do texlo. "essa bem de
duzida exposição hi torica investiga o iIlustro
escriptol' a raiz d'onde brotArão os lralados,
enumera os di verMOS incidentes occorridos na
sua celebração, derramando sobre o a sumplo á
luz· de preciosos documentos, muito delles ine
ditos, e apenas conhecidos dos poucos homen
dados. entre nós, ao estudo das questões in~

lernacionaes. Para nada deixar que desejar,
indica tambem todas as phases, ainda as mais
remotas, da ingerencia das potencias ellropéa
nos negocias do Rio da Prata.

Assim é que no convenio c1~ alliança de ~Iaio

de '1851, e no tratado de limites do me mo
anno com a republica do Uruguay, aclos in
lernll.cionaes de lanla honra para u politica
conservadora, e que lanlo lustre derão ao nome
brasileiro nas regiões banhadas pelo Prata, o
Sr. Dr. Pereira Pinto remonta as intervenções
da França e da Inglaterra, desde a expedição
.Makau em 1838; nota os erros que as inutili
sárão e as humilhações impostas pelo dictador
Rosas a tão poderosas nações. Ainda mais; es~

tabelece o contraste daqllellas intervenções.
obrigadas a darem-se por satisfeitas do que não
obliverão com a do Brasil em '1851, que con
seguiu quanto exigiu nossa presença nas regiões
do Prata, a abertura dos rios, ;1 independencia
do. Paraguny, e a con olida<;ão da do Estudo
Oncnlnl.
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Rrfcrindo a qtle lüo d limite" o ill11 tratlo
c<;criplor rcmonta tl uas ol'iaens. EXi:1mina
CO~ minucioso cuidado as estipulações do COll
"enJOs de ~81!), 1]821 e 1828, e demonstra com
muito vigor de raciocinio o acerlo com que um
dos e tadistas mai eminente deste paiz, o Sr.
Visconde elo Ul'uguay, ele saudosissima memoria,
tomou por base dnquelle tratado o principio do
'llli possidetis, principio que nos proporcionava
solução favorayel em idenLi a controversias, e
nos proITIettia a fronteira mais conviohuvel, e
"üntojo a com a republica do "ruguay.

lIi toriando nos.as r lacões com o Perú, o, r.
Dr. Pereira Pinto não e q'ueceu, nem podia es
quecer, di cutir a questão da abertura do Ama
zonas. Abundando no principio de uma poHtica
uniforme no norte como no sul, e nas vantagen
claquella medi la, observa mui sensatamente lue
enu devia er acompanhada de prévia caut la.,
e memoranLlo a tendnncias de expan üo terri
torial de algumas potencia" procllra 'hamal' a
altençüo para e :e ponto, parü que sejão om
tempo, e mediante medidas adequadu , conju
rudüs futuras eomplicaçõe .

A expedição do chefe de esquadra reLlro Fer
reira ao Paraguay, os tratado celebrados por
C', e plenipolenciario, o debate aberto nesta
('urte, em 185G, enlre o 'r. conselheiro Paranhos
e o eIlliado Berges, para a onclusüo de novos
njustes, as queslões do Igmey, Igualemy, hi
llheima e H.io-Eraneo, silo (} sumptos accurada e
largamente ài 'eutido no yolume, cuja apr('
ciaçi10 c boçamos, No appendiee que o aeo 1

panha, são intcgrallnentc transcl'iplO, com o
melhor fundamento, os dou' famosos lr1laLlos
de '1700 e '1777, celebrado', pelos governo por
tuguez e hcspanhol.

Faremos ainda uma observaç50. Na aprecia
ção elos aclos internacionacs collocou-se o Sr,
DI', Pereira Pinto no terreno de severa impar
cialidade c notavel rilel'io, esmaltando seus
c criplo. do m\lis acrisolado amo!' tio palrio

1'. :2
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ninho. Deste asserto dão teslemunho as jurli
ciosas ob ervações com que concluiu a nolic.ia
historica do convenio de Maio de 180'\. Ouça
mos o que ene diz:

«Os resultados dessa intervencão forão: a in
dependencia da republica do ParaOglluy, a conser
,ação da do Estado Oriental, o mallogro da
projectada invasão da provincia do Rio Gran
de do Sul, a paz para todos os estl'üngeiros
domiciliados nas regiões do Prata, a livre na
vegação dos rios, e o triumpho da civilisação
sobre a barbaria. .

« E outorgamos todos esses beneficios aos Esta
dos platinos sem o sacrificio de uma pollegaua
de seu territorio, sem a minima quebra de seus
direitos soberanos e autonomia.

« Aos hqmens politicos do Imperio que diri
girão e levárão ao cabo essa cruzada não faltarúõ
os elogios da posteridade.

« Nem ha parcialidade nesta apreciação, porque
as glorias nacionaes não são o apanagio das
seitas poli licas, pertencem ao paiz inleiro: e um
dia quando a historia as memorar, não ha de
altribuil-as ao esforço dos parlidos, mas dirá
comnosco: Honra aos Bl'ilsileiros que escrevGrão
a mais bella pagina. de nossas tradições inlel'-
nacionaes. » ,

A collecção historica dos tratados do Brasil é,
portanto, uma obra digna de figurar na livraria
de todos quantos se entl'egão ao esludo das
cousas patriüs'. Recommenda-se por todos os
predicados essenciaes aos trabalhos deste genero.

Felicitamos cordialmente o Sr. DI'. PerGira
Pinto pela superior proficiencitt com que de em
penhou a meritoria tarefa de que e incumbiu.
Oxalá tenha imitadores I (5)

(o) Esta menção tão bcnevola quão honpos3, foi lavrada pcla
elegante e habil pena do iltustrado Senador Fil'mino Rodri
gues Silva, que entào se achava á testa da redacçào do Correio
.JIler~antil .. ondc com acrisolal~a derlicação" pl'cstou assignalados
'erVJços a causa de eu Jlal'Lldo, C aos lutCI' S'C tio paiz.
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CARTA DO GENERA.L MITRE.

(Tmdu::ido). « Buenos-Ayres, Abril, 11 de '1867.
-111m. Sr. Dr. Antonio Pereira Pinto.-Meu esti
mado Senhor. -Opportunamente tive o gosto de
receber a apreciada communicação de V. datada
de 20 de Janeiro ultimo, e com eIla o 2. o tomo
ele sua obra ácerca dos Tratados do Brasil e seu
hislorico.

« Quando V. teve a bondade de obsequiar-me
com o 1. o tomo desta excellente obra foi-me mui
(lgradavel cumprir um dever de justiça signifi
cando-lhe o juizo que havia formado ácerca de
tão util como recommcndavel trabalho, que faz
honra á sua intelligencia e applicação. Agora, con
firmado meu juizo com a leitura, inda que rapida
que hei feito do 2. o tomo desta obra, ao agrade
cer-lhe sua remessa, tenho prazer em dizer-lhe
que aguardo com todo interesse a ultima paNe
deste trabalho para conservar com preferencia em
minha bibliotheca americana uma obra escripta
por um lillerato americano tão distincto.

« E'-me além disso agradavel o saber que meu
livro lIistol"'ia de Belgmno fõra-lhe de alguma
utilidade, dando-lhe meus agradecimentos pelo
juizo tão lisongeiro para mim que formou de se
cscripto.

« Os successos que se desenvolvêrão nestes ulti
mas tempos em alguns pontos da republica, e que
perturbárão seu socego em determinadas locali
dades, forçárão-mc n separôr-me temporariamente
do mando do exercito alliado no Paraguay. A
derrota dos insurgentes que acaba de ter lugar na
provincia de S. Luiz, e o prompto restabeleci
mento da ordem e da paz, que serão sua COll
seqnencia, espero me permilliráõ voltar breve
mente u partilhar glorias e trabalhos com meu
ompanheiros d'armas do exercito alliado cm

Tuyuty, em cujo ponto recebi '1 communicação
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de V. cuja re po 'ta termino, reiterando-lhe i.l c
glll'ança da di tincta coo 'iderilção om que ou
seu atlento amigo, etc.-EartholoIJwu .llilrc. » (ti)

ExlraclO do discurso tio crudilO dOlllOr Joaquim Carl;ulO Fcr
u:Judes Pinheiro, 1.0 'ccrcLario do imLiluLO hi LOl'ico c chrlJ
IIi La lio lmperio, litlú na scssãú lI1:J"na do IIICSlllO in'lÍLulu
cm Dezcl1Ibl'o tle 186ii.

(

« Outro illustrac10 urasileiro que igualmente
pertence ao nosso gremio o Sr. Dr, A, Pet'ciru
Pinto deu ii. luz publica, e fez homenagem ao
Instituto de uma oum de subido quilale, c que
eleve pousar sobre o bufete de lodoso nosso e, la
distas, refiro-me aos seus JlponteLincntos para o
Direito inlernacional.

({ A obra do nosso col1ega e urna venludciro1
historia Lia diplomacia brasileiJ'lI, escripla com
sumUla criterio, vasada nos melhores, e mais
conspicuo' moldes. E' Ull1 testemunho authentico
da nossa generosidade, e ca\'ulheirisillo, um brado
energico al~ado contra a ex tal' fio, e violencia de
quepor vezes temos ido victimas, amigavc] udvcr
tencia aos futuros negociadores para que da li
(iões do passado possão colher a norma do futllro.
Asimples compilação dos docllmentos seplJllado5
no pó dos archivos, ou es[ arsos por jornacs, c
l'eYistus de ephemera natureza, já seria, por
si um grande serviço, e por elIe devera ser a
palria reconhecida. Nilo circumscrcvcu porém o
nosso autor nesse circulo o ambito de suas lu-
'ubrações, anles n'uma linguagem fluente, c con
cisa csboçou o histOl'ico de todas as nossas nego
ciações, guiando-se pelos dictames da pl'udcl)ciü,
e moderaçúo, sem que jamais se deixassc conln-

(6) ln.el'indo l1a p3"in:lS desLe lino 3 "aliosa oJ1inião do
A' neral MiLI'~, emeriLo liLLCl'aLO, ~ l10Lavcl esLadi La amcricano,
damus J1lcno LcsLemunho de I'cronhecilllenLU pelu IlJ'cdo O ::;a
I.lI'(lão COIl1 f[Ue disLillS'lIio 1l0ssa obra.



n i.nar pelo Olltil~io uas declanHlç:õc , e <.la' 11i
pcrboles, Bem haja o~r, Dr. Pereira Pinlo, e possa
dlc ver a 'lia elllpreza coroada de proximo, e feliz
remate. )

Ite3UI110 da 5 s-ão da C.amara dos depulado de 2 de Setembro
de 1867.

« O S/'. Olegario :--Â protecção ás letrD. , e ús
sciencias, lí, como V. Ex.. saDe perfeiLamente,
uma qllaliuade que distingue os príncipes e eOl1o
brece o povo. : é ii virtude do' grandes homün',
elos i nlelligencias su periores e iiI listradas; 1JÜO
e poderia, portanlo, c peral' que de ta cam~ra.

oo.de abu ndão caracteres Llessa ordem, parti se
clllalqllel' impugnaeiio ou embaraço ao auxili.o
que se entenJeu cliver dar ao douto compilador
cl0. triltados do Brasil; toJos rondem a deyida
homenagem ao merilo do autor e á exccllencia
da oura; mas poslas de parle as consideraçãe
que se ligão a este ca -o particular. tratemos do
assumpt0 em geral, sem referencia á pessoa eerla
e determinada; co loquemos a queslão em uma
esphera mais alta e elevada. »

Ao honrado rcprc enlante, que aliás não im
pugnara a concessão do auxilio, pretendendo
llorém qlle se o Jizes e extensivo a outros au
tores, respondeu da fórma seguinte:

« O SI'. BCLITOS Pimentel:-Entendo que em um
paiz corno o nosso, em que a' letrus en ontrão

,de ordinürio pouca animação, não 6 desacer
tado que o corpo legislativo venha empre em
auxilio de autoreS de obras uteis (a.poiados),. c
neste caso eslá o Sr. Dr. Pereirü Pinlo, que
com um trabalho insano, compulsando immensos
escriplos nacionaes e estrangeiro, cllogoua reunir
em urna collecção todos os tratados que se tem
cc::lebrado no Brasil desde qlle o Sr. D. João YI
demandou as pingas amer! ·auas.
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« Se e aLLender á grandissima llifIiculunde de
se encontrar os ullimos relatarias da repartição
dos negocias estrangeiros, pois qne na nossa
propria secretaria não os ha todos ....

« O Sr. Yieira da Silva :-Apoiado.
« O S/'. Barros Pimcntel:- .... e ainda mais a

esta outra circumstancia, de que no nosso paiz
são carissimas as impressões e poucos os lei
tores que se dão 3. estes estudos, não se negará
a justiça da concessão que se solicita.

l( O projecto que se discute assenta n'um bem
elaborado parecer de commissão da casa ácerca
do requerimento do autor em questão e do me
rito da obra, c, portanto, não está o Sr. Pe
reira Pinto no caso de qualquer autor.

« Quando outros se apresentarem nas mesmas
circumstancias, concedamos-lhes o mesmo [aVaI'.
:Mas, querer estender igual beneficio a todos
os autores sem olhar para as consequencias da
pretenção, é realmente um modo estranho de
animar o estudo no nosso paiz. (Apoiados. )

« Se o nobre deputado, que aliás não nega o
mel'ito da obra. do Dr. Pereira Pinto, se achasse
nas difIiculdades em que já me vi para pôr-me
corrente com a nossa historia diplomatica, não
embaraçaria por certo o auxilio que se pretende
dar ao cstudio o peticionario, que não só fez uma
interessante colleccão de documentos, como mi-os
acompanhar de um historico e reflexões que muito
abanão seu patriotismo. (Apoiados.) Senhores,
sejamos francos: t.>m nosso paiz, onde ainda não
é gmnde o amor tís letras, onde pouco se lê....

« Uma Voz:-Só se lêm gazetas e poesia.
« O SI'. Barros P'i'tnentcl:- ... .onde até a im

prensa periodica, mesmo nu corte, foco de nossa
civllisação, se arrasta a custo, não é desacertado
que procuremos animar aque1Jes que se applicão
sériamcnte ao estudo (Apoiados.) (7). »

(i\ o 11l'ojecto foi adopt:ldo. por j!l'ande lIlaioria. na sessão
do dia. 3 de ctembro. E deve r,Oll il:n:ll'-se que a ealllara que
dessa fór1lla tão generosamente !lroecdia. era cm sua l[uas i
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Carta do illustrado autor do Diccional'io lJibliogl'alJhico Portll
gue:: c nt'asilcil'o, datada de Lisboa aos 13 ele Junho de
1866 :

« Estou de posse dos volumes 1. o e 2. o do
importante e magistral trabalho de V. obra
de incontcstavel utilidade publica, e pelo seu
desempenho dignissima dos louvores que a im
prensa já começou a tributar-lhe, e que tcm
ue subir de ponto quando V. lhe puzer o ul
timo remate, preenchendo na historia politica
e diplomutica dc seu paiz uma lacuna, que pro
vavelmentc ficaria em abcrto por muitos annos,
se não fôra a zelosa dedicação de V(8). »

totalidade composta de illu tres representantes de matiz poli
Ueo, di\'~rso d;v[uelle a que pertence o obscuro au lor desle
livro. .

(8) Este mesmo di lioclO liLLeralo já havia consi~nndo n
pug. 280, tomo oilavo, llc sen Dicciollario mui lisongcil'as 11:\
lan3. ac 'rea dCsl:l oura, 'seu aulor.
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Tr3l:Hl0 ue e0:11:TICI'cio e naveg3ção, ele ~ ele Selembro, com a.
Rrpublica. do I'Ugu3)'.

OllSETIVAÇÜE:" .

A' medida que as épocas dislnncinvüo-se da ue
18;) I, em que leVDrumos ás republicils do Pl':lta
o auxilio de nossas a.rmas para esmag.1r o pod l'
cle Rosas, ião-se apnganelo tambem os vestígios
de gralidilo de que oramos credores a esses Es
tados, por aqnclle im[Jol'tanle s niço.

Se a inf1uen(;ia do presidente Gir6, scclario elo
partido ele Oribe havia preponderado, pela ge
nerosa ab tençJ.o que ostenlurumos na lutu elei
toral que o erguera ao governo supremo do pail.,
depois do referido Sl1ccesso. fazendo- e Jogo sen
tir nos embaraços qne oppoz ao reconhecimento,
c approvac;ão dos tratados <luquelle tempo, núu
é menos certo que esse principio eonstituio-se, de
pois disso, como tradição, nos nctos de seus suc
cessares, com relacão ao nr~sil.

Assim é que, sem·mencionar outros incidenles,
no anno de 1856, e anteriorc , a Republica Orien
tal, tomando por pretexto diversa estipulaçües in
sertas na reforma da turifa br.1sileim, reclamOlI
contra ella corno infl'ingentes LIa urt. /t, o do tra
tado de commercio de '12 de Outubro de ,1831 (I),

(I) Arl. 4,0 do lI':llaelo de 18::11: - "P:tra ampliar c f:lcililar
o commcl'eio que pela fl'onteil'a. da pl'ovin ia do Rio Grande d.;
S. Pedl'o do Sul se faz com o E. tado Oriental cio Ul'uguav,
<:onveio-se en.. que seria malllida pOI' cspaço de de:!. allllos':1
i:cnr::lI/ de dil'eito. d, ('on~'lllnO cip tllI!' aellla Imrnl" gm.:, o
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Fundiwa- e para e.te efi'eito o gov 1'110 daquelle
Estado na considerar;ilo de que sendo de 2il por
r,cn[o o lJllaotllm dos direitos de cuja immuni
dado gozava o xilrqlle orient·] quando foi cele
hrado o dito tfatado, modil1caGJo algllma mais
f'i1VOfOVI'1 era licito faze'r nos me. mo direito.,
dl'ntl'O do prazo marcado no ciLado artigo, em
offensa ria conces. ilO esLiplllarln, e sem loroar il
lllsol'in a ompcn. at;iio a (lue' alle.'e reportava; dc
clllzinr!o como corollnl'io de ta . premissas que
ao Imperio c01'l'ia o dever de conservar na sua
larifa o impo lo de 2;) por cenlo sobre o genero
referido.

Nem a letra do tratarla poróm, nem a razão que
originol! a promes.'a nutorisaviio semelhante exi
g>ncia, por quanlo o que sr. accorc1011, no intento
de ampliar c {acifitar o COlll11W1'C"iO fJ'uc pela {ron
teim dn lJroJ;1ncia do Rio Grande (io Snl e {azia
com o Estado Oriental (lo U1'ug'LLay fôra, não a
continuação dos direitos que fruia a Republica,
mas a imrnnniclüde de lono e qualquer imposto
de consumo, sem determinacti.o de sna fôrma ou
valor; endo esta intelligencla tanto mai logica,
quanto \ certo que ü lei brasileira de 18 de e
tembro de 18·1,;) já havia e tabelecirlo (art. 25)
i1 favor dos pl'oductos do gado da me. ma rcpn
blica, importados pelo interior ela mencionada
provincia, identictls franquezas.

Procurando por este modo fuvorecer íl industria
do xarque do Estado Oriental, dentro de certo
periodo, não podia estar na mente cio governo
imperial manter quanto aos artigos similares de
origem estrangeira uma tarifa invnriavel, e sem
attenção nos interesse' do commercio, ou das ne-

xarque c mais prollueto'i <lo g~do. importados na pro"incia
do Rio Gt'ande pela referida frunteira, \:onvindo-se em que
ontinuem a srr equiparados a il{uacs producto5 <.Ia dita pro

\'incia; e como compcnsaç:lo conveio-sc igualmeut(' na total
abolição tio direito qne o Estadu Oriental actualmente cobra
pela exportação do gado em pé para :l.Inencionada provillcia.
<.lo Rio Grande, convindo-se cm ljue essa exportaç;lo se faça
d'ora em diante livl'cO\('nte, e isenta pelo mesmos dez annos
desse c fIe llllalqller outro (lirpito. II

'1'. él
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cessidades da população do Imperio, quanto mais
que a carestia progressiva daquelle genero, a di
minuição de import1lção estrangeira, e o sensivel
decrescimento da producção nacional, erão obe
jus e justificativas razões do abaixamento da tQ
rifa (2).

A reclamação, com taes fundamentos, apresen
tada pela republica do Urllguay, era tanto mais
para maravilhar quanto não soífl'e duvida que,
quér os preceitos da lei citada de 1845, quér as
clausulas do art. 4·" do tratado de 186'1, alentando
sobremaneira o ramo mais preponderante de in
·dustria no Estado Oriental, tenderia a entorpecer
o desenvolvimento, e o commercio de igual ge
nero na provincia de S. Pedro do Sul (3).

A razão disto estava em que os gastos de pro
ducção nas republicas do Prata slio eonsideravel
mente inferiores aos daquella provincia, o gado
que neHas se cria é de milito maior renda, o sal
(maLer.ia prima das xarqucadas) era livre de

(2) o consumo da carnc dr. xarquc, no Impel'io, que 110
periodo de 1848 a 1852 I'cgulara al1l1ualmcnt.c por dilas mil e
dllzentas CtlTobas tCl'mo médio, baixá!'a de 1853 a 1855 a m'il e
quinhentas at'l'obas, na mcsma prupol't;'ão.

O preço da carne que DO t.riennio de 1848 a 1851 não excc
dêl'a (v:llor médio da arroba) a 28195 róis, alçam-se cm 1855 a
4$311 réis.

(3) P:ll'ece entretanto quc em cn os tnes m:lÍs nccl'tnda é a
opinião daquclles que eutcmlem lJue a industria naciotlal dcye
ser protegida. O illustrado Tllicrs, como dis emos a pago 27
do 1.0 tomo, propõz, aiuda lia pouco tempo, no corpo legisla
tivo, direitos prolectores para os assucal'C das colonias fl'an
cezas.

O .Bnrão BuJow, notavcl ministro das I'elnt;'ões cxteriores em
Berlim no anno de 1843, de viando-se dos pl'incipios de liber
dade absoluta que os cconomistns inglczes ellsinão, e o gnbjnete
})I'itannico nem sempre nceiln, cstipulou clausulas de pl'otccÇ-flO
á industria allemã 1I0S tratados que nessa épocn celebrara com
os Estndos-Unidos, com a Bclgica, e Portugnl (vid. lJli.~são es
pecial do Viscondc dc Abrantes, voi. 2.0 pago 74.)

O emincnte Gladslone em um opusculo qne publicou Clll
Londrcs no anno de t865 sobrc o cffcito das mcdidas linanceil'a .
de Robert Peel ndvogou :t doutrina proteccionista.

No lJlerc/tant's 111agasine and COllttlwfcialRevew, Nova-Yorl, cm
1843, forão publicados pela socicdadc - Liga Domestica -- dos
Estados-llnidos, dilfereutes artigos sobre a nccessidarle dc pro
l gel' os IUteresses domcsti os em 1i:lI'Il1onia com os principios
.00 cOl1lmercio Jirrc.
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direilo', O serviço <Jus fabrica' meu os custoso,
obtido por rnodicos sularios, a ftlcilidjjde da na
vegaciio dos porto' do Hio da Prata em direcçã().
a qúalquer dos mercados do Brasil concorria
para ql1e os fretes e premios ele seguros fossem
muilo mais baratos que o' exigidos na navega
ção do Rio Grande, pelos perigos de sua burra.

Se sobre todas esta:; vunturrens tlccllmulasse
ainda a republica do Uruguay a de vedar ao
Imperio, na organização de suas ariras, a facul
dade de reduúr as taxas na importu~ão do xarque
estrüngeiro por viu maritima, ficaria em plena
situação, não só de aniquilar li concurrencia da
unica provincia hrasileira que produz industria
similar, como estabelecer:ia tambem o mais per
feito mooopolio no trafego desse genero.

Nestas vistas e para attingir seu desideratum não
se limitou o Estado Oriental a exhibir as allu
elidas reclamações, foi avante, e pela lei de ,14
de Julho de '18"6, entre outros impostos que
chamou « departamentaes)} creou o de 200 réis
sobre cada cabeça de gado que se extralüsse do
departamento productor.

Esta lei foi de -de logo applicada ao gado que'
passava da republica para o Rio Grande do Sul,
c tendo a legar/io brasileira em Monlevidéo re
clamado contra lal at'biLrio como opposto ao art.
4.° do tratado de 18tH, foi-lbe redarguido que
esse debate seria ventilado no Rio de Janeiro, e
simultaneamente com as questões pendenles re
lativas ao referido artigo,
_ O governo imperial, porém, não se demorou em
lOsistir pela suspensão de semelhante lei, e o
do Estado Oriental, melhor avisado. abrio mão
delJa na parte concernente ao Brasil, pela nota
de 25 de Marco de 1857.

A final depois de toda a discussão que fica esbo
çada o governo imperial querendo dar novos tes
temunhos de longanimidade á republica do Uru
guay que desde 1854 manisfest~ra desejos de que
se pl'Ocedesse a 'algumas alterações no tratado
de commercio de '180'1, e considera.ndo que fôr~
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previsto por ambas as parle-o cuntrudaules que o
dilu tratado poderia ser opporlUIlUmCl1te rnodi
Hcado, accedell á proposta para sua revi ào.

Celebrou-se, púis, o tratado de .1, de Setembro
de 'H~57 que alterou e desenvolveu as disposiçõcs
do art. Lo da eOllvcnei1o de '1861 em sentido
mais expansivo pura o ·Estado Oriental, já pela
clausula q,.a que e tenden a isenção de direito
de consumo dos productos do gado importado
pela fronteira, aos mesmos pl'Oductos importado
por mar directamenle dos portos da repllblica
para 05 do Brasil, jil porque reconhe(;eu em
principio a conveniencia de abrir, por conccssão
do Brasil, a nüvegü(jão da Lagôa-mirim, e do
Jaguarão á bandeira da republica Oriental (4).

Heleva observar que, ôpenas concluida a llC
gociação, o plenipolenciario de Montevidéo su 
citou duvidas sobre a inlelligencia dos arts.
4.° e 13 do tratado de 4 de Setembro, tentando
dar ás suas clausulas urna extensão que nno
podia ser derivada, nem de sna letra, nem ele
seu cspirito, não indo por diante esse debute
pelas declarações francas do governo imperial
a tal respeito (5).

Em acto successivo foi o tratado approvado,
sem 1'Cst1'icções pelo corpo legislativo do Estado
Orienlal, sendo que lima emenda proposta no
senado, não foi adoptada, uem pela camara do
representantes, nem pela maioria das duas ca
maras reunidas (6).

Posteriormenle em 23 de Setembro de 1858
trocárüo-se nesla côrte as ratificações do tratado,

(II) o p~rcccl' da commis ão ria C:1I1l3ra dos representam
bem COlHO Oda camara dos sr.n:Hlol'es, de lIJonte"idéo, abundãú
lia del'eza cio tratado, demollstl'alldo os proveitos que seu Ilaiz
dcllc aul'eriria. Relntorio de 18i5\1-anuexo-J).

(a) PeI~ not:l de 1) de Outubro de 1857, a qual, pOI' muito
importall te deve ser consultada, no Relatorio de Estl'ang-eirus
de 181m, allneso-J)-n.o 5.

{6} Dizi:l a emend~: "eon ider31'-sc-ha corno parte integrante
rio t.1·alado de 4 de Setembro de 1857 o contcúdo d:l nota (Ic Õ,
fIe Outuhro do mesmo auno, pa~sada pelo ministro plcf!ipotcll
cial'io da republica ao g-ol'crnu imperial. )
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o qual foi cornpetentem ente promulgado por actos
ofIiciaes dos dous puizes.

Entendendo, porém, o governo imperial com
os melhores a~gumentosJ e louvavel previdencin,
quando acolheu as aberturas da republica do
Uruguay para a celebração do tratado de ,f. de
Setembro, que no momento em lIue tüo largas
concessões iüo ser dispensadas áquella repu
blica, nüo dc"Grão por compensaç~o, e mutua
tranquillidade, ser olvidados os interesses do Im
perio pelo lado da fronteira que se encosta a
vi11a de Sant.a Anna do Livramento, cujo traço
tão imperfeito seria constante origem de conflictos
entre os c10us paizes. propôz um ajuste de permuta
de territorios, como pürte integrante do mesmo tra
tado, ajuste que rOL sem reservas, ~braçado pelo
plenipotenciario oriental, na data do mencionado
tratado, e ao qual mais tarde, em 31 de Outubro,
se annexou, por aCl:ordo reciproco, outro artigo.

Entretanto, ao pa so que o tratado de commercio
era approvado pela ca murus, e pelo governo
oriental, o de permutu, depois de surda ho ·ti
lidade, era adiado!

Fôra então intençuo do governo imperial não
ratificar o tratado do commercio sem ser aceito
pelas camaras da republica o de permuta, taes
forão porém as seguranças dadas pelo enviado
Li:lmas de que a esse respeito nada haveria a re
ceiar, asseverando que o presidente da mesma re
publica tinha aquella questão como ponto de
honra e dignidade de seu governo (7) que, como
é dito acima, deu-se a troca das ratillcações em
Setembro de -'1858, ma com as declaracões eXH
radas em notas reversne's que tornuvãô depen
dente a vigencia do tratado de commercio de q.
de] Setembro, da appl'ovação do de permuta (8).

(7) Vid. tomo 3. 0 pago 394.
(8) As Revel"saes tem a data de 23 de Setembro de 18iS8 e en

contrão-se no Relataria de estrangeiros, de 1860, annexo -E-
11.° 4. .

Na nota. rIo governo imperial se lê o seguinte e importante
trecho ;-« O '1'. Lam<lti sabe que, <1O mesmo tempo que 'e
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Adc::;peito, porém) de todas a' promessa quér
do governo oriental. qaél' de seu plenipotencial'io
nesta côrte continu<Írão as tergiversações. e na
sessão de 1860 o parecer de commissão do senado
do EstaLio Oriental aconselhava a rejeição do
tratado de permuta I

Nem a republica do Uruguay se limitára sim
plesmente ús procrastinações paraa approvação do
citado tratado, seu empenho de o annullar se de
senhara por outros factos; as"im é que o senado
oriental creara uma povoação com o nome de
Zeballos em territorio fronteiro á villa de Santa
Annu,e designado para logradouro da mesma villa,

ncgot;iàva 11m novo tratado üe cornmcrcio c navcgação, Iner '
CenlO simllllaneamenle a mais séri:l alleu ';io dus pleni[loleu
ciarios ellcarregados daquclla neg-oci:tção as ljllCSlües (Jclltlcules
dc frunleira.

Celcbr<Írüo-se na lllesma üala dous 1,I'alados, 11m sobre COIll
IIlcreio e Oulro sobre a pcrlllula tle lel'l'enO , qllc era a 1I11CSlÜO
/lIais diíTIcil tle resolver tI'enLt'e as que se suscilara ullima
menle eulre os respeeli vos commis, arios,

A ralilicaç,io dcsses lralados devia lambem ser sirnulLallea,
mas lião o pôde ser pelas eircurnslaucias ponderadas pelo
SI'. Lamas e pelo governo da republica á legaç:üo imperial em
IIIonlevidéo. .

O gOVCl'l10 im[lerial não prelende demorar a troca das rati
ficações do lI'alario de commercio, a fim de que possão aproveilal'
as suas disposiçõcs, durante o lempo fixado para a sua duração;
mas podendo aconlecer, o que não é de esperar da boa harmonia
c boa fé que dcve reinar sempre nas relações enlre o Brasil
e o Eslado Orienlal, que fique só em execução u/na parle
desses ajustes, e adiada por lempo indelerminado a outra parle,
com grave comprometlimenlo daquellas relações, não obstaute
a boa vonlade tio poder execuLivo da republi~a de evilar esle
acontecimento, guardarldo o pensamento dos negociadores, dei
xará de julgar-se Iifrado ás novas eSlipulações commerciaes,
se na proxima sessão não fór o tralado de permnla aplH'ovado,
como exi~cm os mais vilaes interesses dos dOlls raizes, c con
siderará enlão como ubsislenles unicamente as do trawtlo de
commercio ele 12 de Oulubro de 18ii1. ,

AS ralificações serão lrocadas pura e simplesmente, mas por
esta nOla fique bem enlenditla a condiç~lo com qlle vão ser
exeeutadas, por pal'le do Brasil, as novas estipulações do tratado
de eomlTlercio e navegação de 4 de Selembro de 1857.

Esla declaração é indispensavel e filha das seRuranças qne a
esle re peilo lem dado ao governo im[lerial o ::ir. Lamas, em
1I0me e de ordem de seu governo, e assim está certo o abaixo
assignado de que não lhe dal'á o SI'. Lamas uma inlerpl'Olação
diversa da que deve ler, nem UIU sentido que imporle uma olfensa
feila a republica, cujos desejos e dislTosições se eOll(;ilião com
iguacs sentimelllos [lOr parte do impcrio. »
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violando o aju te anterior proposto pela repu
blica (cm 21 de Setembro de '1858) de conservur
o satalu qao anterior á demarcação ernqoaJ;lto
não se resolvesse a questão da troca de tenilo
rios, e manifestando por tal fórma o vi ivcl
proposilo de invalidur o tratado Je permuta.

Passavào- e este ruelo pelo anno de 4860
quando já era decorrido um tl'iennio depois da
celebração do tratado de commel'cio; o governo
imperial na melhor boa fé e cordialidade o ra
tificara, e mandara executar, acquiescern depoi
disso a diversas reclamações sobre a cxeeu :ão
ele alguns de seu artigos; por sua parte ao
plcnipotenciario oriental não era cxtrélnho que
a duas convenções se considerárão sempre con
junctas, nem radia diz r-se ignornnle dns lau
.'lJlas postos á troca da raLificaçiio do .de .i- de
Setembro,

. e te lermos, e havendo o governo imperial
exhibido em balde os mui patentes testemunhos
de generosidade na questão vertente, não era li
cito, nem conveniente ao. intere ses publicos adiar
por muis tempo o final desenlace de sas negocia
.ões, e fazendo-se o Estado Orien tal surdo a todos os
conselhos da prudencia foi resolvida a suspensão
do tratado de .i- de Setembro' de 4857, promul
gando-se para esse effeilo o çlecreto n.O 2653 de
29 de Setembro de 1860 sendo declaradu em
vigor o de·12 de Outubro de '1851 e informando-se
ao governo oriental desta resolução Gom data de
13 do mencionado mez, e da promulgação do de
creto em 13 de Outubro (9).

(O) Dccrcto n. o 2603 de 29 dc SI~tembrode1860,-(( Não tendo
siuo até agora preenchido, pOl' pal'te do gOVCl'OO da republica
Ol'Íental do ruguay, o accol'do COD tante das notas l'eversaes
de 23 de Sctcmbl'(, de 1858, trocadas entre o meu mini tI'O e
secrctario de estado rios negocios estrangeiros e o represen
tante da mesma republica nesta côrte, ob cuja fé ratitiquei e
mandei executar o tratado de eommercio de 4 de Setembro
de 18i:i7: hd por bem su pender a exccução do mencionarlo
,I.I'atado, c declaro subsistente o dc :12 de Outubro de 1851, na
fórma cOllvcnciollada nas referidas notas I' VCI' aes.

Considerando, pOI'ém, os ju tos intercs es do commereio d<,
ambes o pai7.c, hei outro im por bem qu e ta minha 1'<"0-
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Em 26 de Oulubro o minislro da r~lilr,ões x

teriores da republica respondeu ao minisiro bra
sileiro em Montevidéo que se conformava com o
acto do governo ünperiul, e logo após começariJo
as medida~ de injusta e inqllulific3vel rea ção
c011tra o Impcrio.

Essas medida::; traduzirão-se na immediala pu-
blica<.:ào cios decreto segllinles: .

« 1.° Annllllando as vnnlacrens concellldas pelo
tratado de 4· de Selembro ue 18:j7 aos produclos
naluraes e agricolas do Brasil e igualando-os ao
sim ilares d·iS ou LI'(1 nações.

« 2.° Isentando de direitos as carnes preparada
de qualquer modo para exporlaçilO.

« 3.° Isentando dos direitos de armazenagem,
pelo tempo de um anno, as mercadorias rece
bidas em depositas nos armazens do Estado e
deslinadas a ser reembarcadas; isentando desses
mesmos direitos e dos de carga e descarga (es
lingage) as que se destinassem il transito do Salto
aos lerritorios limitrophes por Santa Rosa e Qua
raim ou vice-'1. el'sa; constituindo a Colonia em
porto de deposito e baldeação; e obrigando o
poder executivo a propôr ao legislativo as mo
dificações que a experiencia aconselhasse na
lei das alfandegas e as franquezas que estivesse
disposto a conceder ao commercio interno e ex
terno. »

A essas medidas seguiu- e a notificação feita
pelo governo oriental ao do Brasil em 26 de .Junho
de 1~60 para a cessação das vantagens commer
ciaes accordadas no interesse dos dous paizes
pelo tralado de commercio de 12 de Outubro
de i( 851 e que devêrão ser mantidas por espaço
de dez annos ou por maior intervallo, até que
uma das partes notificasse a oulra com antici-

luçãO só comece a ter effeito a datar do dia 1.° de Janeiro
proxirno futuro em diante.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do meu consellHJ,
ministro e secretario de estado dos negocias estrangeiro.,
assim o tenha entendido e faça cumprir, expedindo o de~-
llachos necessarios. " .
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pação de seis mezes, que se darião por findas
as estipulações resp.ectivas; e pois em J?ezembro
daquelle anno termmárão os compromISSOS da
quelle pacto internacional (10).

As consequencias patentes e logicas deste pro·
cedimento não se fizerão esperar; o gado expor
tado da republica para o Imperio foi desde logo
onerado .com um direito de 4 %, regulou-se o
modo por que deveria ser cobrado o imposto e
o processo de sua arrecadação, e finalmente as
signalárão-se os pontos pelos quaes poderia ef
fectuar-se a exportação do gado em pé para o
Imperio.

Era assim que a republica do Uruguay, dando
de mão a liberdade commercial pela qual com
tanta insistencia havia antes pugnado. e pondo
em duvida a lealdade com que iniciara a nego
ciacão de 4 de Setembro, lancava na terra a se·
mente das desconfianças enire os dous povos,
cuja alliança devêra ser antes o fanaI a que se
dirigissem seus governantes, como o fôra sem
contestação para os estadistas brasileiros que a
havião cimentado em 185i.

Grande é porém a homenagem, se não a sub·
serviencill que nas republicas do Prata se presta
ao clamor das paixões politicas, e pois nem é para
surprender a sulução que teve o tratado de i de
Setembro,nem maravilha que o negociador oriental
(o plenipotenciario Lamas) que com aturada so
freguidão procuràra enterreirar esse ajuste diplo
matico que sem reluctancias acolhera as aberturas
do governo imperial para a celebração conjuncta
do tratado de permuta, declarando mais tarde,
mui solemnemente, que seu governo tinha a peito
como questão do pundunor a approvação de
ambas as convenções, não trepidasse em escrever,
tres annos depois, o não ratificado o da troca de
territorios, na sua nota de 29 de Março de 1860,
as seguintes e notaveis expressões:

(1.0) Relatoria de 1860-annexo-E- D.O 9.
T. 4
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({ Sem embargo, o ll1esmo governo impcrial, lue
fi sim desattendia e d(~~attendl' a I eclumações ju 
tissimas, aproveita I.l primei' oe a. ião CJuo lhe pa
rece encontrar em uma :;ituuçflo, cx.cep"iooulmentc
difficil pura o go\'cl'llo da I cpublica. pal'u aCCll ai'
ü e to go erno de folla de clInl[lrimrnto fi 11m
mui questionavel compromisso (o trutado de pel'
muta) para uccusnl-o em alta ,"oz, para acabl'u
nhal-o com delllom~traçõe' de túdio, de alto de
sagrado »,

Este facLo rllcnamcllLe uemonslru que razão de
obra assistia. ao dictudol' loas, IJl'ofulldo c.o

nhecedor do caractcr nacional do Estados do
Prata, quando no seu mC/norandwn secreto de
26 de Abril de 4843 (1'1) aconselhava ao governo
do Paraguay que evitasse o receber ugentes di
plomaticos,-poTque suas vistas tend1'ào a semew'
a sisan'ía no seio dos paizes onde eruo acreditados.

Semelhante pensamento manifcsta com c1aTeza
a revelação de que com as referidas republicas
não se póde tratar pelas regras do direito das
gentes commum, sendo que em Laes assumptos
ellas governão-se por um codigo internucional
de sua exclusiva feitum, e organização. (12)

(Li) Vid. Lomo 3,0 pago 17g,
(12) Consta-no' que durante o ministerio do conselheil'o Sá

e Albuquerque (1867) reabrirão-se ajustes pal'a lcvar a efl'cito a
navegação da Lagõa-lIlil'im; as ex::gcl'adas cxigencias, por "m,
fIo pleuipotenciario Lama fizel'ão abortai' dc 1l0"O o encctatLo
accordo. .
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tTatarlo ue cOl1lIncl'cio, c Jl:tvcgação cntl'c o SI'. D. Pedro n
Impcrador do Brasil c a Repulll.ica Oriental do Drugua)',
assignado no Rio dc Janeiro cm 4 ue Setembro dc 1857, c
I'aLificado (lar parle (lo Brasil cm 22 de Sctembro de 1858 c
pcla da referida nepublica cm 3 dc Julho do diLO de 1858 (13).

DO ARCHIVO D.~ SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
E TR.li"iGEIROS.

Em _ame da Santíssima e Indivisivel Trindade.

Sua Mngestade o Imperador do Drasil c o pre
sidente da nepublica Oriental do Uruguay, re
conhecendo que a pO:-iição geogruphica .de seus
respectivos paizes, a natureza e a extensão de
suas fronteiras, e o curso das aguas que nenas
se encontra, e atravessão ambos os territorio ,
estabelecem naturalmente relações muito espe
ciaes, as q1taes cumpre sajão attendidas e reg'u
ladas JJor estipulações tambem muito especiaes,
que, ao passo que favoreção os interesses econo
micos c a prosperidade material dos dous paizes,
liguem benevolamente seus habitantes, e lhes fação
comprehender praticamente a estreito. dependen
eia em que se encontrão a paz, a riqueza e O'
bem estar reciproco, convierão na revisão do
tratado de commercio e navegação de 12 de Ou
tubro de II oG I, c na conveniencia de um ensaio

(1:1) Foi (lr0l11Hlgado por decrcLo n,022tH! d 2 rle Outubro' de
18)8, A. LI' ea, rh, l'aLifh,çõcs L've lugar uesta cõrtc cm 23 d.fr

CliCm bl'o do mcsmo allllo ÜC :18':)8,
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que possa fornecer os dados e .informações para
nelles assentar um trata.do definitivo que traga
progressivamente a abolicão dos direitos fiscaes
e protectores sobre os prôductos naturaes e agri
colas' dos dous paizes, e por fim a livre troca,
cuja utilidade reciproca reconhecem em prin
cipio.

Para esse fim nomeárão seus plenipotenciarios,
a saber:

Sua Magestade o Imperador do Brasil o Illm.
e Exm. Sr. Paulino José Soares de Souza, Visconde
do Uruguay, do seu conselho e do de estado,
senador do Imperio, omcial da imperial ordem
do Cruzeiro, ~rão-cruz da imperial ordem aus
triaca da Coroa de Ferro, da real ordem napo
litana de S. Gennaro, da real ordem de Dan
nebrog de Dinamarca, e da real ordem militar
de Christo de Portugal, etc., etc.

E o presidente da republica oriental do Uru
guay o Exm. Sr. D. Andrés LllIQas, seu enviado
extraordinario e ministro plenipotenciario em
missão especial junto de Sua Magestade o Im
perador do Brasil, grão-cruz da ordem de Christo
do Brasil, advogado dos tribunaes da republica,
membro honorario da academia real de historia
de Hespanha, do instituto da ordem dos advogados
brasileiros, dos institutos historicos e geogra
phicos de França, do Brasil, etc., -etc.

Os quaes depois de terem iipresentado os seus
plenos poderes, que forão achados sufficientes,
convierão nos artigos seguintes:

Art. 1. 0 O gado em pé que pela fronteira fôr
exportado da republica oriental do Uruguay para
a provincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul,
será livre de todo e qualquer direito de expor
tação por parte da dita republica. E para que
não entre em duvida a extensão dessa concessão
declara-se que não será o mesmo gado sujeito
a direito algum pelo facto de sahir com aquelle
nestino do departamento ou districto em que se
achar.
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ArL 2. o Não poderá ser sujeita a direito algum
a introducção dos gados que, para serem cria
dos, ou engordados, passão da provincia do Rio
Grande de S. Pedro do Sul para o territorio da
republica oriental do Uruguay. Estes gados.
bem como os que os Brasileiros possuem no ter
ritorio da republica, não poderão ser sujeitos
a nenhuns outros direitos, nem a maiores do
que aquelles que paguem os gados dos cidadão!;;
da republica, de maneira que, em materia de
direitos sobre o gado em pé, haja entre os ditos
cidadãos da republica e os Brasileiros a mais
perfeita igualdade.

Ari. 3. 0 O xarque e mais productos do gado
de origem oriental, importados na província do
Rio Grande do Sul, pela fronteira, serão livres
de todo o direito de exp0rtação por parte da
republica.

Art. 4.- Em compensação, serão livres do di
reito de consumo por parte do Brasil, e equi
parados aos nacionaes, o xarque e mais pro
ductos do gado de origem oriental, declarados
no annexo junto a este trátado, importados na
provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
pela sua fronteira com a republica, ou por mar
directamente dos portos habilitados da repu
blica para os do Brasil.

Art. 5. o Durante o presente tratado e da data
da sua execução por diante, os productos na
turaes e agricolas do Brasil introduzidos direc-

, tamente dos seus portos nos orientaes, e os
productos naturaes e agricolas da republica in
troduzidos directamente de se'lS portos habili
tados nos do Brasil, gozaráõ da seguinte reducç.ãO
nos direitos de consumo que pagão actualmente,
os quaes não poderão ser augmentados.

No primeiro anno, .que começará a correr da
data da execução deste tratado, gozaráõ de uma
reducção de ....•.••.•...................• 3 %

No segundo de ...•.•...............•..• 4 %

No terceiro de 5 %

No quarto de ..•..........• " ...•. , •... 6,%
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E assim por diante, diminuindo-se mais '1°/
logo que começe novo anno por quantos possa
vir a durar este tratado.

ArL 6. o Se os direitos sobre productos simi
lares aos mencionados no artigo antecedente,
provenientes de outros puizes, estiverem ou
forem diminuidos de modo que paguem ou
venhão a pagar meno do que pagão actual
mente os de origem brasileira ou oriental, serão
os direitos assim diminuidos os que hão de
servir de base á reducção de que tt'üta o artigo
antecedente, de modo que os productos dos dous
paizes mencionados' no mesmo urLigo, conservem
sempre, durante a execução do presente tratado,
as vantagens com as quaes os quiz clle favorecer.

Art. 7. o A duração obrigatoria do presente
tratado será de quatro annos, contados da data
da sua execução, e poderá dumt' pOl' mais tempo
até que uma das partes COIltt'uctantes denuncie
á outra a sua terminação. Esta denuncia, a qual
poderá ter lugar dentro daquellc prazo, serú
feita com uma anticipação de seis mezes, findos
os quaes, e estando vencido o prazo obriga
torio, cessará completamente o mesmo tratado.

Art. H. o O~ respectivos governos orgünizaráõ
os regulamentos que lhes parecerem mais eill
cazes para a veriticação da origem dos produc
tos e pura evitar que o eommercio illicito se
utilise das vantagens aqui concedidas, dando-se
por estes mesmos regulamentos ao consul res
pectivo a intervenção necessaria pura que possa
certificar com conhecimento de causa, que o
producto é eífectivamente do puiz que o exporta.

Art 9. o As respectivas repartições de um e
outro paiz organizurUõ um quadro geral e cir
cumstanciado do commercio entre ambos com
especificação do valor dos direitos abolid os ou
dirninuidos por virtude deste tratado, a fim de
que possão, esses dados servir de hase para
lixar no tt'éltado definitivo os meios de estabelecer
urna conveniente compensação e a escala da dimi
nuição dos direitos até u sua total extincção.
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Arl. 10. As duas aHas parte contractan tcs
reconhecem cm principio a conveniencia.da igual
dade das tarifôs, e a do estabelecimento de al
fandegas communs nas fronteiras y,w.ra favorecer
o commcl' io legitimo que cumpre proleger
contril a immoral e d~OI11osa ctJncurrcncia do
·ontt'abanclo.

Al'l ..11. Dependcndo a apnlicaç1i.o deste prin
cipio de estudos topo~raphlcos e econornicos,
ambo os govcrnos pro"cl'áõ a que sejão empre
hendidos e colligidos o exames e dados pre
cisos para que fiquem bem habililados seus
p]eoipotenciarios, quando se tratar do tratado
dcuniLivo.

Art. 13. EnlretanlIT, os dous goycrnos se en
teudcráõ amigavelmente para estabelecerem o
concurso de seus respeclivos fi caes para a 1'C
pre ão do contrabando.

Art. 13. Fir.a l'ccooheLida em priucipio a mu
tua conveniencia pari1 o cornmercio, a industria
e beoevolas relações dos dous paizes, de abrir
por concessão do Brasil a navegação da Lagõa
:Merim e do Jnguarào á. bandeira da republica
oriental do Ul'l1guay.

Por 'm, dependendo a applicação deste prin
cipio de exames e csLudos, ao' quaes mandará o
governo imperial proceder desde logo, eril e, sa
concessão materia de negociação ulterior quando
se tratar do tratado definitivo (14,).

Art. 14·. Entretanto, o governo de S. M. o Im
perador do Brasil se oíf~rece espontaneamente
a dar todas as facilidades possiveis ao commercio
que e fàz pela Lagua-Merim e pelo Jaguarão,
permitlindo que os producLos que fazem o ob
jecto do mes01o' commercio possão ser embar
cados direclame!lte nas embarca~.ões que os devem

(14) Pelo decreto n. o 2186 de 29 de Setembro de 181i9 derão-se
])l'ovi.dencias fiscaes sobre a nave~ação da Lagóa:.~Ierim, e !'ios
ilHerlOres da Ilrovincia de . Pedro do Sul.; c subre a impol'
tação e exportação de generos e mcrcadoria~ do Estados Ji
lJIitl'ophe da mesma provincia.
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conduzir por aquellas aguas, sem estarem sujeitos
por medidas fiscaes á baldeações forçadas nave
gando as ditas embarcações directamente para
seus destinos (15).

Art. 15. As duas altas partes contractantes re
conhecem em principio a conveniencia de faci
litar a communicação e o transporte das pessoas
e cousas entre os dous paizes, e de dar-lhes a
maior segurança possivel. E reservando a esti
pulação dos meios praticos necessarios para
preencher esse fim, com a maior extensão e em
cacia possivel, para o tratado definitivo, convem
desde já na abolição de todo e qualquer imposto
sobre o passaporte para o transito pelas fronteiras
terrestres.

Ad. 16. Convem outrosim as altas partes con
tractantes em pôr-se desde já de iutelligencia
para que as autoridades e forças da fronteira
procedão de commum accordo na perseguição dos
delinquentes contra as pessoas- e propriedades.

Art. 17. Reconhecendo-se a conveniencia de
facilitar a execução do art. 19 do tratado de 12
de Outubro de 185'1, relativo ao recife do Salto
Grande do Uruguuy, as duas altas partes con
traGtantes convem desde já em addicionar ao
dito artigo o seguinte:

§ 1.° No caso em que sejão reconhecidos de
impossivel, ou de mui dispendiosa execução, os
meios indicados naquelle art. 19, para destruir
ou evitar aquelle Salto, serão esses meios subs
tituidos por um caminho terrestre que ligue entre
si e da maneira melhor possivel as p~rtes na
vegaveis do rio, separadas por aquelle recife.

§ 2. 0 A execução da obra será entregue á eom
pauhia, ou particular, que se pItpuzer a fazel-a
com melhores condições.

(1!» Pelo accordo que consta das notas trocadas entre os
dous governos em data de 16 e 31 de Agosto de 1858 permlt
tio-se que. a Villa de Artigas pudesse tel' duas canõas ou
botes no rio Jaguarão, para o transporte :de pessoas. Relataria
d~ 1860 annexos E c F n.O' 7 e 9.
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~ 3.° Os plenipolen iarjos negociadores do tra
tado delinitivo serão encarregados de ajustar as
bases e condições capitaes, mediante ilS' qu aes
deverá a execucão da obra ser offel'ecicla á'COIl
cUl'rencia publica.

Art. 18. A republica oriental do Uruguay
convem em dar a, maiore, fücilidades à nave
gação a vapor entre os portos do Brasil e o da
republica, e a navegação a vapor de transito
entre C's portos do Imperio por meio do Rio da
Prata e do Parana.

Art. 19. Estas facilidades erão estipuladas
permanente e minuciosamente nu tratado defi
nitivo; entretanto a republica assegura às linhas
de vapores brasileiros todas as franquezas ou
favores que tenha concedido ou houver de con
ceder á qualquer outra linha de navegação a
vapor.

ArL 20. De conformidade com esta concessúo,
declara- e que os vapores da Companhia Brasi
leira que navegão para Montevidéo gozaráõ, desde
já, do seguinte favores:

§ 1.° Dos mesmos privilegios de que gazua os
paquetes de S. M. Britannica e os da linha 'arda.

§ <2. ° Serão isentos os vapore da dita com
panhia dos direito de ancoragem, tonelagem,
entradas de alfandega e. outras pagas ou direitos
impostos aos navio mercantes.

§ 3.° Serão tambem isentos de direitos pelo
carvão importado unicamente para o seu con
sumo, e os navios que trouxerem esse carvão
serão isentos dos direitos de tonelagem e gllin
dagem quando sahirem em lastro.

§ 4.° Para evitar a demora na entrega das malas,
o· governo permittil'á que os passageiros, di
nheiro e mercadorias desembarquem dos ,apores
da companhia logo depois da sua chegada, de
baixo da fiscalisação dos empregados competentes,
pelo modo e fórma prescripta nas lei e regula-
mentos da alfandega. .

Art. 21. Além desses favores, fica garantida
desde já, por 10 anno , aos depositos de cnryã.o

T. 1í



que se estabelecerem em l\lontevidéo, pura o el'
viço das linhas de vapores brasileiros, a situação
estabelecida pela tarifa existente.

ArL 22. Ambas as aHas partes contractantcs
commclteráfl aos plenipotenciarios que devem
negociar o tratado definilivo a declaração e o
estabelecimento dos meios praticos de pôr em
execucão o art. 7. 0 do tratado de commercio e
navegação de 12 de Outubro de 185'1, o qual
adiante vai reproduzido, em testemunho da im
portancia que dão ambas as ditas altas partes
contractantes ao facto de que fiquem fechadas,
em nome de Deus, e pelo respeito devido ás
bases fundamentaes da sociedade humana, todas
as fronteiras americanas ao commercio dos fructos
das barbaras confiscações que reduzem as fami
lias á miseria, e tornão hereditarios os odios das
guerras edis enções ivis.

Árt. 7.° do tmtado de commercio e navegação de
12 de Outubro de 1Sijt!.

« Reconhecendo que o confisco bellico da pro
priedade particular na guerra terrestre, ou por
motivos politicos. se oppõe á organização e aos
fins das sociedades ci'tilisadas e cbristães, es
tando abolido o confisco pela legislação dos dous
paizes, e sendo de direito perfeito de cada uma
das partes contractantes não permiltir no seu
territo1'io, nem á seus nacionaes I que directa
ou indirectamente contrariem os principios e dis
posições de suas leis, obrigão-se ellas recipro
camente a não admiltir em selJS territorios os
bens confiscados, a devolvêl-os a seu legitimo
dono, e a prohihir a seus respecti"vos cidadãos,
que trafiquem ou auxiliem o trafico de taes
bens.

« Os meios praticas de levar· a eífeito a dis
posição deste artigo para prova da propriedade
confiscada, e entrega á seus legitimas donos,
serão estipulados em ajustes especiaes.)}
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Art. 23. O presente tratado serú rüliflcado,
e as ratificacões trocadas nesta cidade do Rio
de Janeiro, -dentro do menor tempo possivel,
findos tres mezes, contados da dat'a da troca
das ratificações, começará a correr o prazo es
tabelecido no art. 7.0, e o mesmo tratado terá
plena execução. .

Em testemunho do que, nós abaixo assignado
plenipotenciarios de S. M. o Imperador do Brasil
e do presidente da republica oriental do Uruguay,
em virtude de nossos respectivos plenos pod~res,

assignámos o presente tratado com os nossos
punhos, e lhe fizemos pôr os nossos sellos.

Feito nesta cidade do Rio de Janeirú, aos
quatro dias do mez de Setembro do anno do
na cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos cincoenta e sete. (L. S.)- V';s
conde do Urug'uay. (L. S .)-And1'és. Lamas.

L"l ·EXO.

Pl'od!JJctos do gado á que são- appli'caveis as isenções
. absol'lttas e ilnmediatas do art. 4.· do, tratado

de cOlnmercio e navegação desta data.

Carne de vacca e de .<porco, sccca (xarq~e),

com ou sem sal, em salmoura, fumada, prepa
rada de qualquer outro modo, ou em conserva,

Couros ou pelles de gado vaccum, ca·vallar,
lanige.r:o, cabrum e suinu, seccos, salgados, GOr'
tidos e preparados, como bezerros, corüovões,
vaquetas, carneiras, marroquins e outros sem.e
lhantes, solas inteiras ou em retalhos.

Crina, lã:a suja, limpa ou cardada.
Sebo em rama, coado, d'erretido ou em graxa,

sebo preparado de qualquer fórma para· uso e
cornmercio, graxa, extracto de tutano.

Azeito e graxa de egua e potro.
Manteiga de vacca, munte'ga ou unto de por o,

tQ:llcinl1o salgado 011 em salmoura, e em aeral
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os prod úclos solidas ou liq uiL10s obtidos por
meio de processos e agentes chimico , da gor
dura animal, qualquer que seja, sem excepção,
a fórma com que se destinem para uso e COIn
lllcrcio.

Leite animal em conserva ou de qualquer outro
modo, massa de leite, manteiga, queijos.

Línguas seccas, em salmoura e de qualquer
outro modo preparadas c conservadas.

Chifres, ossos e unhas em estado natural, cal
cinados, em fragmentos ou em cinza, carvão
animal.

Tripas ou intestinos de vacca ou porco em
conserva, salmoura ou seccos. Garras, colla
animal.

Sangue de boi, e de outros animaes, prepa
rado de qualquer modo e convertido· em pro
ducto industrial.

O presente annexo terá a mesma força e valor
como se fosse inserto no tratado palavra por
palavra.

Feito nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 4
dias do mez de Setemhro de 1857.- Visconde
do Ul'tbguay.-Anclrés Lcbmas.
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Tratado dc pcrmuta de territorios celclJrado cntre ° Brasil e
~ a republica oriental do Uruguay, para regulá r a linha dh'i·

oria demarcada no ponto cm que corta as dejJcndencias de
Santa Anna do Livramento (16).

DO ARCHIVO D.\. SECRETARIA DE E"TADO DO .'EGOCIOS ES
TIU. 'GEIRO .

Em liome da Santi ima e Indi"vi ivel Trindade.

Resultando da demarcacão pratica dos limites
pactuados entre o Imperió do Brasil e a repu
blica oriental do ruguay, que uma parte da linha
divisoria, seguindo o ponto culminantes, passa

. de tal modo proxima á villa brasileira de Santa
Anna do Livramento, que corta a suas depen
dencias, quebranta a unidade de propriedade
parti 'uhre , e prejudica communicações por den
trü cl tetTiLOrio bra ileiro, e desejando S. 1\1, o
Imperador do Bru"il, c o pl'csitlente da republica
urieuLal do Lruguuy, prevenir por meio de um
accordo internacional o conflictos e complicação
que emelhante estado de cousas páde originar,
nomeárão para ajustar as bases desse accordo
:eus plcnipotenciario . u saber: ua Magestade o
Imperador do llrasil o IIlm. e Exm. Sr., Paulino
José Soare de Souza, Visconde do Uruguay, do
~ell Con elho e (lo de Estado. seo.ador do imperio.
otfü:iul da imperial ordem do Cruzeiro, grão cruz
da jmperiql ordem au trinca da Corôa de Ferro,
da real ordem napolitana ele ,Gennaro, da real

(til) E'[ Irat<ldo II' o foi ratill'<ldo r 'Ia I'l'l'ul>h ';) do Crllí!u;IY·
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ordem uo Dannebrog de Dinamar\.;u e da real
ordem militar de Christo de Portugal, eLc., etc. E
o presidente da republica orienLal do Uruguay
o Sr. D. Andrés Lamas, seu enviado extraordi
l1urio e ministro plenipotenciario em missão es
pecial junto de SlJa Magestade o Imperador d~

Brasil, grão cruz da ordem de Christo do Bra ii,
advogado dos tribunaes da mesma republica,
membro honorario da academia real de historía
de Hespanha, do instituto da ordem dos advo
gados brasileiros, dos institutos hisLoricos e geo
graphicos de França, do Brasil, etc., eLc.

Os quaes, depois de terem apresentudo seus
plenos poderes, que farão achados sufficientes,
convierão nos artigos seguintes:

Arl. ,\.0 A republica oriental do ruguay ce
derá ao Imperio do Brasil uma área de terreno
bastante para logradoüro da viUa de Santa Anna
do Livramento, de modo que evite quanLo fôr po'
sivel os inconvenientes apresentados no pream
bulo deste traLado.

Art. 2.· OImperio do Brasil cederá ú republica
oriental do Umguay uma jrrual superficie de ter
reno de jgual valor e condieões, em outro ponto
du fronteiril. . ,

Art. 3.0 Ambos os governos autorisaráõ os seus
respecLivos commissarios de limites para a esco
lha, avaliação, e demurcação das slJperficies, dos
terrenos reciprocamente cedidos e compensados.

Os commissarios preferiráõ, na escolha do ter
reuo que deve receber por compensação a repu
blica, algum a respeito do qual possão dur-se as
circumstancias analogas áquellas em que se acha
o de Santa Anna do LivramenLo.

Art. 4.° O accordo dos commissarios será sub
melLido a ratificação dos respectivos governos.

Estas ratificacões serão trocadas na [órma se
guida com os tratado_ internacionaes, ficando,
JPor esse acto da troca, perpetua u cessão e com
pensação dos terrenos designados, e a COllse
guinte alteração da linha da fronteira, e l1lélQ

dunc!o-sc depoi collocal' o' (jotDpelente~marcos.
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Em testemunho do que, nós abaixo assignallos
plenipotenciarios de Sua Mage tade o Imperador
elo Brasil, e do presidente da republica oriental
elo Uruguay, em virtude de nossos respectivos
plenos poderes assignámos o presente tratado
com nossos punhos, e lhe fizemos pôr os nosso'
seBos.

Feito nesta cidade do Rio de Janeiro aos 4 de
Setembro de 1857. (L. S.) Visconde do U1'1.tguay.
(L. S.) Andrés La,mas.

Artigo addicional e clo;claratorio do lratado dc 4 dc Setembro
de 1857 para a ccssão de terl'cuos quc melhorc a demarcação
dos limites entrc o Impcrio' c a republica oriental do Ul'U
guay (lclo lado da viJla de Santa Anna do Livramento.

Fica. entendido que a igualdade exigida na su
perficie , valor, e condições dos terrenos sobre os
quaes possa recahir a cessão e permut.a, não deve
ser entendida com tal rigor, que, não corres
pondendo iguaes condições a outras da mesma
natureza, lião se possa verificar a dita cessão e
permuta, mediante a compensação de umas con
dições por outras de diversa natureza, e que forem
ju19adas equivalentes.

Opresente artigo addicional e declaratorio terá
a mesma força e valor como se fosse inserto pa
lavra por palavra no tratado de 4 de Setembro
do corrente anno, para o fim que tem em vista
as duas partes contractantes.

Em testemunho do que, nós abaixo assignados
plenipotenciarios de Sua Magestade o Imperador
do Brasil e do presidente da republica oriental
do Uruguay assignámos o mencionado artigo e
lhe fizemos pôr os nossos sellos.

Feito nesta cidade do Rio de Janeiro aos 31 de
Outubro de 1857. (L. S.) Visconde do Urt(.glta,y.
(L. S.) AndTés Lamas.
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Convenção sobre navegação Ouvial r.ntl'e o SI'. D. Pedro 11 Im
perador do Brasil, e e o vice-presidente da Confecleraçãe AI'
gentina, assignada na cidade do Paraná em 20 de Novembro
de 1857, e ratiflcada por pal'te do Brasil em 30 de Janeiro de
1858 e pela da referida confederação.em 19 d Julho do mesmo
anno (1).

DO ARCHIVO DA. ECRETJlRIA DE ESTADO DO NEGOCroS
E TRA.J.'GEIRO .

Em nome da Santissima e Indivisivel Trindade.

S. M. o Imperador do Brasil, e o vice-presidente
da Confederação Argentina no exercicio do poder
executivo, desejando estreitar cada vez mais as
relações de amizade que felizmente subsistem
entre as duas nações, pelos vinculas naturaes c
indissoluveis da mais perfeita harmonia no des
envolvimento dos interesses do seu cornmercio
e navegação, e reconhecendo a conveniencia de
um perfeito accordo e concurso entre todos os
Estados do Prata e seus affiuentes, para as medidas
que cada um delles deve adoptar e levar a effeito
dentro dos limites do seu territorio fluvial, em
utilidade commllm, e no intuito de prover á sua
propria segurança e interesses fiscaes, concordá
Tão em estabelecer por uma convenção o referido
accordo, sobre bases conformes ao tratado de

(1) Trocárão-se as ratificações na cidade do Paraná cm 20 de
-Tulha de 1858 entre os ministros José Maria do Amaral e Ber
uabé Lope7..

;'\::io foi publicada na Collec{'ITo de Leis.
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7 de Marco de 1830, e ao principias gerae con
sagrado por cada um do clous paize em outro'
aclos inte~'nacionaes yigenles.

Para esse fim nomeúrão scu~ plenipotenciarios,
a saber:

S. M. o Imperador rio Brasil o Exm Sr. José
Maria da Silva Pnrallho , do seu conselho, com
mendador da imoerial ordem da Ro. a, Grão-Cruz
da de SanL'Annu' da nussiu, ele primeira cla se,
cleplllado á assembléa g ral Jegislali\'il do Im
perio, ete.

E o vice-presidenle da Confederação Argen
tina os E'xm . Srs. D. Santiago Derqui e D. Bcr
nnhé Lopez, ministros e secretarias de eslado nos
departamento do interior e da rela~ões exte
riores.

O quaes, elepoi d terem troeado os seu ple
nos poderes, que forào achado em boa e devida
lórma, convierão nos arligos seg~lintcs :

Art. 1.° Anavegaçüo dos rios rllgllay, Paraná
e Parôgllay 6 lIvre pura o commercio de toda a.
naçãe de de o nio da Prala ale aos portos habi
litado ou que para e se fim forem habilitado
em cada um dos ditos rios pelos respectivo Es
tados. conforme as conces õe já feitas por c' da
urna das altas parles conlractallle em eus de
creLos, leis e tratados. (2)

ArL. 2. 0 A libprdade de navegação concedida n.
todas as bandeiras não se entende a l'e peito dos
affiucnles (saha as e tipulnções especiaes em COll
traria), nem da que se fn~u de porto a porto da
mesmu narão.

Assim estU como aquella navegação poderão ser
reservadas pOI' cada Estado para a uu bandeira,
sendo comtudo livre aos cidadãos e subditos dos
OUlI'ÚS Estados ribeirinho carregar sua rnercü-

(2) Os IlCl\crosos Jll'i nci pios adoptados llcsclc :1827, pclo
RI'a. ii, com rclaçãu ii livrc na\' :;a~'ão do rio 1'0 rã o cxlcnsa
llH'lllC on 'ignados no tomo :.1'0 [lag. 2:.1t, nOla 4fi.

T. Ü
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darias nas embal'caçõe empregatlas nesse com
mercio interior ou de cabotagem.

Art. 3.° O::; navios de guerra dos Estados ribei
rinhos gozuráõ tambem da liberJade de transito
e de entrada em todo o curso dos rios habilitados
para os navios mercantes. Os navios de guerra
da nações não ribeirinhas sómente poderilo che
gaI' até onde em cada Estado ribeirinho lhes fót
i' o. permiLtido, não potlendo a concessão de um
Estado estender-se além dos limites do seu tCl'l'i
tOl'io, nem obrigar de fôrma alguma aos outros
ribeirinhos.

Art. Lo Cada estudo ribeirinho se obriga, tanto
quauto lhe seja. passiveI, a çonservur e melhorar
os cannes navega veis, e a collocar c manter os
phUrÓt3S, balizas, boias c quaesquer outro signaes
precisos, na parte do territorio iluvial que \lw
perlencer, a fim de que a navegação se faça o mJis
livre e seguramente que mI' ex.cqUlvel, allento os
obstaculos naturaes dos rios.

Art. iS. o Cad" governo levarú a efftlÍlo com a
maior brevidade passiveI as obras e medida qlle
julgue mais urgentes, cm conformidatle do artigo
anterior, para conservar expeclita e tornai' mais
facil a navegação dos rios em que tiver soberania.

Art. G.o Serão objecto de ajustes 1.Jlteriores e es
peciaes, as obras que, por sua situação em terri
to rio mixto, ou por sua importancia, tenhão de
ser feilas a expensas de dous ou mais ribeirinhos.

Art. 7.° Os navios que se dirijão de um porto
exterior, ou de um dos portos lluviaes d;l naç[1O a
CJue pertenção pura outro da mesma naç50, ou de
tcrceirll, não serão sujeitos, em seu transito pelas
aguas de qualquer dos estados intermediaria·, U
nenhum exame ou demora, a16m do que fOr in
dispensavel para exhibir a carta de sande, tomar
pratico e conhecer-se a sua nacionalidade, pro
cedencia e deslino.

§ Unico. Todos os governos se obrigão a facili
tl\l'. do macio o mais elficaz, assim a navegação de
transito, como a que iôr peculiar:t seus portos,
c COII. eqllcntemenlc providcncinrúõ p:1ra (llle os
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sobreditos actos se pratiquem, por parle ue cada
Estado, em um só ou em dous lugares da cosla,
ou ilhas que nos tres fios lhe perlenção, e com
a maior promptidão passiveI.

Art. 8." A nacionalidade, procedencia, destino
e lonelagem dos navios, que se acharem compre
hendidos no caso do art. 7.', serão compl'ovados
por um cerlificado da autoridade fiscal do porto
da procedencia, sendo este documento visado nno
só pelo agente consular da nação a que pertencer
o navio, quando a sahida fór de porto estrangeiro,
mas tambem pelos agentes consulares dos E tados
por cujo territorio tenha de transilélr, se os houver.

§ 1.° Só na falta de certificado, ou quando,
bana (ide, haja suspeita fundada contra a sua
veracidade, poder-se-ha exigir fl exhibição do pas
saporte do navio, rol da equipagem e manifesto
da carga.

§ 2.' A exhibicão da carta de saude, do certifi
cado, e dos outros documentos no caso excepcio
nal acima previsto, será feita a bordo do navio,
ou em terra, pelo capitão ou por prepo lo seu.

No ponto em que esla operação li\er lugar, re
ceberá o navio um-Passe,--que será dado gralú,
para entregal-o na estação compelente, ii. sahidu
do territorio intermediario ao do eu destino.

Art. 9." As formalidades prescriptas nos arts.
7.' e 8.° serão reguladas de macio que os navio'
que subirem ou descerem, nos llJgares onde as
duas margens do rio pertencerem a mais de um
Estado, nüo fiquem obrigados a tocar em mais
de dous ponlos ou estações dos territorios fron
leil'os e intermediarias ao do seu destino.

§ Unico. No rio Urugua)', por exemplo, os nuYio
que passarem para os por los argentinos preenchc
ni.ü as sobreditas formalidades peranle as autori
dades argentinas, e sernelhanternente praticaráõ o .
que se destinarem aos portos do Estudo Oriental.

.os navios que subirem para os portos bmsilci
1'os, ou delles procederem, se aprcsenlaráõ para
o mesmo fim ás estações argenlina I ou Ú. oricu
lües, conforme mais lhes convier.
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Art. 110. A policia de cUl]a E.L<:lI] o, conLra o
embarques'e desembarClues clandestinos, de mer
cadorias ou de pessoas, será em geral exercida
em terra, ao longo de suas margen , e sobre o rio,
por meio de embarcacoos mercantes 011 de guerra.

ArL 11. Nos pontós em que uma tal precaução
se julgue necessarin, pouer-se-ha obrigar o navio
a receber um rruarda do paiz por cujas agua')
transite, ou a fechar e sellar as escotilhas, ou os
lugares em que e tejão depositadas as merca~o
rias, e poder-se-hão empregar esses dous melOS
conjunctamente.

Art. 12. O enriC'o uos gllardas se limiLará a
vigiar que o navio "nào LeJiha communicação com
a lerra (saho os casos cm que isto é permitlido),
ou commetta qualquer oulra contravenção.

Os capitães dos navios serão obrigados a rhll"
al0jamento aos ditos agentes policiaes, e sustento
do seu proprio rancho.

ArL. '13. As duas medidas indicadas no art. H
não se esLenderáõ além do limites de cada E 
tado. Nos lugares em que as duas mürgens do
rio não pertencerem a uma unica soberania, só
poderão ser as ditas medidas applicadus pela
auloridade do Estado a cujo porto se destinar o
navio, ou por q1lalquer della , á escolha do ca
pilão <10 navio, quando esle se dirigir para os
portos de um terceiro Estado.

Art. H. Os empregados que por parte de cada
Estado fizerem a policia do rio em embarcações
lJodel'Jo exigir ue qualquer navio que encoutra
l'em nas aguas do seu paiz a apresentação do
- Passe - ele que falia o art. 8. o e declaração
da procedencia e destino. Poderào mesm~ exigir,
onde as duas margens do rio pertencerem á sua
nação, que lhes sejão exhibiJos o passaporte do
navio, o manifesto da carga, o rol da equipH
gem e a lista dos passageiros, quando a exbibi
ção de algum ou de todos estes papeis do navio
for necessaria, para prevenir ou veriflear alguma
fraude, de que haja fundaua suspeita.

Estes actos, p.orém, deverúô sei' praticallos po~'
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modo que com elIe. e nüo cau e o menor YC
xame ou embaraço ao transito e commel'cio licito
dos outros Estados.

Art. '15. O llavio qlle se dirigir ao:; portos de
11m Estado porlerá entrar nos portos habilitados
de qualquer dos outros ribeirinhos, permanecer
ahi, carregar ou uescllrregar, parcial ou totalmen
tc, concedendo- e-lhe a mesma protecção e van
tagens tle que gozaria sr. viesse directamente cum
es e destino, e ficaodo sujeito ás leis fiscues e
púliciaes da autoridü(1c territorial. .

Parügrüpbo unico. E expressamente cntenc1lclo
que, se u entra,~a tiver sido causada pai' furça
maior, e o navio sahir com o mesmo carrega
mento, não se lhe exigirá direito algum de en
trada, de estadia ou de sahida.

Art. 16. Cada governo desigllurú outros luga
res, róra dos seus portos habilitaclos, em que os
navios, qualqner que eja o seu destino, possuo
communicar com a terra, directamente ou pai'
meio de embarcações miudas, para repl1raL' ava
rias, pro"er-se de combustivel, ou de outros
objectos de que cal' ção.

§ 'I, o J'\esles pontos a autoridade local terá o
direito de exigir, ainda que o navio siga elll
transito c1irr.cto, a exhibiçiio do 1'01 da equipageID,
lista dos passageiro , e manifesto da carga, c
visar gratis todos ali alguns destes documentos.

§ 2. o Os passageiros IÜO pOlleriio abi desem
barcar sem prévia licença da mesma autoridade
territorial, a quem para e se fim deveráõ apre
sentar os sellS passaportes, pura serem por ella
vistos e visados.

Art. '17. Os governos ri1.leirinllos dar-se-hão
conhecimento reciprocamente dos portos que des
tin~lrem pura as communicações previstas no
urtIgo anteccclcnte, e se qualquer deites julgar
conveniente determinar ulgumo. mudancu nesse
respeito, prevenirá os outros com u nêcessariu
aoticipação.

Art. '18. Toda li communiC"lcilo com a terra,
H10 llutOl'i "leia, ou em 111g;tl'(.'~; u;10 de ignado',
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c fora elos casos de força maior, serú punivel
~om mulla, além das OUll'l\S penas em que possuo
mcorrer os. delinquentes segundo a legislu\(ão
geral do pu IZ. f

Art. 19. NenllUm navio poderá carregar ou des
carregar fóra dos portos designados no art. 1iS,

Será todavia permiLLicio tocar em qualquer
outro lugar, e ahi descarregar toda ou parte da
carga, se, por causa de avaria, ou outra cir
cnmstançiu extraordinaria, não puder continuar
a sua viagem, com tnnto que o capitão ( onde isso
for passiveI) se dirija previamente aos empre- .
gados da estação llscal mais pl'oxima, ou na falta
destes, a qualquer outra autoridade local, e sub
meLLa-se ás medido s que esses empregados ou
autoridade julgarem IJccessarias para prevenir
alguma importação clandestina, segundo as leis
geraes em vigor nesse territorio.

§ 1. 0 As medidas que o capitão houver tomado
de seu proprio arbitrio, antes de prevenir o
empregados fiscues, ou na falta dcstes, a al
guma outra autoridade local, e sem esperar a
sua intervençii.o, não se repu tclI'ilÕ justificaveis,
se clle não provar que foi isso indispensavel para
li salvaçiio <.lo navio, ou <.la carga.

§ 2, o As mercadorias assim descarregadas, se
forem exportadas no mesmo navio, ou em em
barcações miudas, nüo poderúo ser sujeitas li
direitos de entrada, transito ou sühida.

Art. 20. Toda a importa(.;ão ou exporlnç.[\o de
mercadorias pelas margens dos rios, ou suas ilhas,
assim como os alijamentos Oll baldeações, sem
prévia aulorisação, ou'sem que as formalidades
prescl'iptas no ilrtigo antecedenle tenhilo sido
obsenadas, sujcitaráõ á multa, alem ela perda
do contrabando, c das outras penas que com
minem as leis gemes do paiz.

Art. 21. Toda tentativa de importaçllo ou ex
portação fraudulenta pela costa dos rios e suas
ilhas, que tiver sido manifestada por actos exte
riores. c seguido por UIll comer.i0 de execução,
se deixilr de ser levadu a cfr iLo por cirGllITls-
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tancia. forluilas. ou independenles da ,onlade
do autor, en1 punida como a propria importação
ou ex:porlação frauuulenta.

Art. 22. O naYio que, depois de ler snhil10 barra
fóra, ou de qualquer ponto do curso do rio, fór
obrigado, por cau a de força maior, a arribar
II porto do E tado de cn.ío lerritorio tiver salJido,
ou íl porto de outro ribeirinho, será i ento de todo
direito de porto, qualquer que seja a sua deno
mif)n~úo, se ahi não arregar nem oe. carregar.

§ I. U ,'lerá i cnto, da parte da alfundegas do
lugar, de qllulquer formalidndc que não seja a
cle lima deelarar:üo indicnndo o motivos de sna
cntrada forc.:ada: salvas a:; precauçãe, ilhi usadas
para. critar as importa~ões e exporta~ões clan
de. tinas.

§ 2. o Na faHa da sobrc(lita declaração, ou se
a arribada n'io for jllstificada, o capiUies serno
pa~jvei das penas comminadas pelalngis\açüo do
P:llZ contra os que por e cala ror~.nda entrarem
cm ell. portos, sem preencherem as prescrip
~:ões CIIJe nolle se ob. cnilo.

Ad. 23. As baldeações orl1inarias, por causa
de avaria, ou que possilo ser temporariamente
IlCcessarias por qualquer oulro accidente impre
'Visto, como [<.llla de agua ou encalho, não serão
replltnuas descarregam nto ou l;(\rrerramento no
sentido do art. H). e serão inteiramente livres.
l.1ma vez q'Je c farilo cm tOCür nas margens
do rio, ou mediantê o con entim nlo e sob' a
vigilancia dos empregado' fiscaes do lugar, e, na
ali encia destes, sob a vigilancia de qualquer
outra autoridade local.

§ 1. o ~e as escotilhas on lugare ele deposito
(las cargas tiverem sido fechadas e sellaclas. de
verá ° capitão. nos ca os precitados, diricrir-se
previamente ('o fór po sivel) ao~ empregados da
estação fiscal competente, que ficnr mais proxima,
para fazer levantar os seltos, e submetler-se-ha
as medidas que estes crnprcrrndos julgarem ne
cessarias a filll de cvil.i\l' ) ontl\lh.UlC!O em . 'li
ll'ITilorio.
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§ 2. o As merendorias n im baldeada. deycrúõ
501' reembarcada no mesmo navio.

Art. 21·. Se, por causa ele contrüvenção as me
didas policiaes e fiscaes concernentes ao livre
transito fluvial, ti, er lugar alguma apprehensão
de Ulcrcadorias, navio 011 embarcação miudas,.
eonceder-se-ha, sem demora o levan~amento da
dita npprehensão, medianle fiança ou caução suffi
cie/lte do valor dos objectos apprehendidos.

l'aragrapho unico. Se n conlravençílo não tiver
outra pena que a de mulLu, o contravenlor ob
terá, mediante a mC3rna garantiu, o conlinuar
immediatamente a suu viagem.

Art. 2;). Nos Cil os de naufrugio ou qllnlljller
outro sinistro, as ilntol'idadcs locaes dercrúõ
prestar todo o auxilio il sou alcance, assim para
a salvação da vidas, naYio e carga, como para
ti arrecadação c gU3rdü dos ah·udos.

§ 1. o Quando o ~inislro tivcr lugar cm aguas
que pertençuo a mais de um Estudo, as autori
dades de uma e outru margem combinaráõ a sua
jurisdicção e concurso de modo que o sou au
xilio seja o mais efIicélz, e proprio das intim::ts
rl'1açõos e da humanidade ele poros vizinho e
cu1Los.

§ 2. o Na hypolhese do paraurapho antecedente,
sempre que se tenha de de 'emburcür a carcra
do navio, Gcarú esta slljcita ú jurisdicção do
lugar em que fOr depositada, que será aquelle
para onde possa ser transportada. com mais
promplidào e segurança. E quando es as cir
cumstunc.ias forem iguaes pam a autoridades
de uma e outra margem, preferirá a jl1risdicção
daquc-Ila que houver pre:tado os primeiros auxi
lias. ou que os interessados escolherem.

§ 3. o Se o capilão, o dono da carga, on quem
suas vezes faça, quizer transportaI-a P,ill direllura
desse lugar para o parlo do seu destino, 011 outro
qualquer, o podel'á fazer sem pagar direito algum,
e só ü ctespezas de salvamento.

§ 4. o Não estando presenle o capilii.o do navio,
o don da. mCl'Car!Ol'iilS f!ílUfrngadas, OLI CIllem
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1>11n. V zcs rllÇa, para coner com as despezas do
sa\vn menta, serüo e tas pagas pela autoridade
local, e inclemni ada. pelo dono, ou quem o repre-
ente, ou á custa da mercadorias, arrematan

do-se em hasta publica quantas ba tem para esse
fim e para o pagamenLo dos re pecLivos direitos.,
A re peito do re tante cias mercadorias, quando
tAnha lugar a pr'esllppo ta arrematação, proce
der- e-h!! conforme a legislação do paiz concer
nente aos deposito em ua alfandegas.

Al't. 2G. Ocupitão rio navio naufraga.do, ou quem
sna vezes faça. será obrigado a remover o ca co do
!lU\ ia, ou seus fragmento ; e quando o não po Il.
fazer nentro do prazo que lhe fôr marcado pela
autoridade local, nem responsabili ar-se pela des
p zn de se trabalho, julgar-se-ha abandonado o
navio, e a mesma autoridade providenciará a ex
pen as suas sobre a preci. a remoção, cujo pro
veito lhe pertencerá.

Art. 21. A praticagem dos rios, onde se julgar
nece saria, Seri) exercida pelas pes oa que cada
EstarIa ribeirinho h;\bilitar para es. e fim.

§ 1.0 Os pratico ele um E tarro .erão reconhe
eidos em qualquer do. ouLros E tado: ii vista dos
titulas de nomeação que lhes forem conferido
pelos seu 1'0 pccti vo O'ovemos.

§ 2." E' inteir'amollte livre ao cnpilães tomar
pratico que scjüo rle sua conf1ança.

§ 3.· Os praticas rle caLia Estado ribeirinho po
rlerão servir a bordo dos navios de sua nação, e
de quaesquer outro que nu\eO'uem para os seu
parlo..

§ L· Os governos ribeirinho pr8slurnõ reci
procamenLe purticlllar protec~{io nos seus prati
CDS, podendo o. de um E tado de'embarcar no
lerritorio de outro, ahi pcrmanc cr e rocei er nova
commissão .

.Arl. 28. O direi to ~ e praticugem será perce
bido conforme uma tanfa formada para cada rio,
e fixada em rela:ão no tirante da agua do navio,
iÍs distancias, e á dificuldade da nave"'ucão nas
i~t'esccntes e bnixas rlos rio. . .

T, ';



§ 1.' A tarifa do direito ele praticagcm ,cn(
~doptada de commum accordo pelos rc pecbi\'u.
'governos ribeirinhos, e nenhum delle.. a poderá
·alLerar sem o consentimento dos outros.

§ 2. o Em lodos os casos de avarias gra'ies acon
.tecidas no navio por falta 00 pratico, peruerá este
,o direi\o a.toda a reLribnicão.

Art. 29. E' livre a cada governo declarar facul
<tativo para todos os navio. dentro dos limites do
'Seu territorio, o serviço da praticagem, e em todo
o caso ficaráõ isentos de tornar pratico:

1.° Os navios de guerra.
2. o Os navios que não demandarem mais agua

do que a correspendente ao maümo das baixas
'em cada rio, e cujos capitães tenhão já feito duas
viagens aos mesmos lugares.

3. o Os navios empregados na cabotagem de
cada rio.

Art. 30. Os praticos serão re ponsabilisaveís pe
.rante os tribunaes do seu paiz, ex-o/lieio, ou a
.requerimento das pessoas intere SiI fi tiS , pelos
damnos resultantes de má fé 011 negligencia no
d'esempenbo de suas obrigações.

Nos delictos commllflS erào sujeitos á autori
dade local, sendo, porém, considerados como
pertencentes a eqnipngem do navio, quando este
fôr de sua nação.

Os governos ribeirinbos velaráõ escrupulosa
mente em que os ditos empregados não se en
treguem ao abuso de bebidas espiriluosas, e siI'
vão com zelo e probidade, puniúdo 1'igorostlmente
os delinquentes.

Art. 31. Cada govemo in~titllirá um commis
sario geral, e c(lmmis arios pareiaes, dando-ll1es
as instrucções precisas para que in peccioncm a
navegacão fluvial, dentro dos limites de &CU res
pectivo· territorio, velem pela conservllç~o do rio,
pharóes, balizas, boias e quaesqucr outros signaes.

§ 1. 0 Os commissarios de cada Estado, nus
inspecções que fizerem, observaráõ com o maior
cuidado as mudanças que tenhão occorrido no
leito e L'cgimen dos l'io~, e cxnminnri1.õ .'r, em
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c01lsequellL:ia Je taos l11udanl,;us, as boias e müis
sigllacs se achilO ou não coi locados convenien
tetllCllte.

§ 2." Asuperilltenc1enciu elos com missarias, pelo
que 1'C peita au scrviço da praticagern, se limi
tará a flXillllinar se os praticas eumprem bem os
seus dcvcres.

§ 3" o Quando os com missa rios de um Estado
tivercm colt,llecimcnto de alguma contravenção,
ou facto contrario aos devercs dos praticas per
tencentes a outro E'tado ribeirinho, e cuja puni
~'ão seja da competencia das autoridades deste
Estado, dcnullciaráõ officialmellte os culpados,
wm as provas que possão ubministrar, aos seus
respccti vus com lllissarios.

Árl. 3.:.. Caua E t Ido poderá e. tabelecer um di
r 'ito de tinado as de pezas de conservação do rio,
JJharóe , büliza c quaesqlJer antros aux.ílios que
l)l"cstc á naYegal~ão, mas o dito direito sómente
será percebido dos na, ias que forem a seus parlas
directamente 1 e dos que nelles entrarem por
escala (excepto os casos de forea ma io.r) , se estes
ahi curregarem ou descarregaÍ'em.

Art. 33. Além do direito de que falia o artigo
anterior e do concernente a-o serviço da prati
rug m, o lrilllsito iluyial llÜO lodcn\ ser grü"ado,
direcla lWJlI indirectamente, com outro algum
impostu, sob qllilllIl.lel' denominação quc seja,

Art. JL Em todo o curso dos rio I'UguaJ,
l\lranú c Purüg:uJY, tlinto quanto seja la. si\el,
se adoptará U!l1 syslcmll uniforme cle policia
fiU\'ia!. E cada Estado, por ua parte, procu
rarú outrosi.1Il sali fLlzer u e ta convcniencia de
~Jn'irormidüde n,o que diz respeito ao sJstema e
regimcn ftscal de sua alfandegas.

Art. 3.'). 0- navios de O"l1erra são isen tos de
todo e qualqu:er direito· de transito ou ele parlo;
não poJerão sel' demorados em seu transito sob
pretexto a]guiID; e g:ozaráõ· ~m lodos os porto
e lugares em que sejoa permi ltidú communicar
com li terra, das ou,tras isençõe ; honras e fa
vare de ti o geral entre a" nnções ci vilisadas.
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!rl. ::3"6. ü regimen anilaria, npplit:ndo ás
rrocedeucias suspeitas, será r guiado cle orna
maneira uniforote, e por commullI a 'cordo ele
todos os Estario" ribeirinhos, de modo que em
cada um delles se conciliem as precauções 'a
nitarias com o devere de humanidade, e os
bem entendidos interesses do con:ruercio c na
vegação geral.

AI't. 3"1. As duas altas partes con ~1clanLcs c
obrigüo a ob ervar as presente lJase lJU purlc
dos ditos rios que lhes pertence, e a convidar e ti

empregar todos os meios a seu alcance pc:ra que os
demais Estado ribeirinhus adlúrâo e se cunfor
mem ás mesmas estipula~ões, firmundo-se as re
lações internacionaes na cordialirlade e hôrmonia
que tanto interessa a povos vizinhos (3).

Art. 38. Fica expressamente entendido que
esta convenção não prejudica aos fuvorc muiore'
ou diversos que em Tirtude de eslipulac;õl:'s
especiaes, o Bra ii e a Confederação se tenl1üo
concedido, ou para o futuro se conccdüo reci-
procamente. .

Art. 39. Cada governo organizarú, em con for
midade das base' aqui expres ada_. o mais

(3):'\0 Selllanal'io, jUl'ual olTit:iai do Pal':LHuay, 11.0 2!rJ dc 2n
OUluIJro d~ 1::;59 depal'alllO 0111 a illlpOl'lallLissillla lIula do
jruvcrno LIa CUlll'erlcl'al,'ào ArgclIlilla, dalada dc 2H de Ile/,t:ll1url),
de 1857 (quc devc ('xislil' na sc(;r 'laria de I'sll'allgt'iros) COlll
lIIunicandu ao rio Pal'aguay a cclelJração L1e;la cOlIl'ellr;ão, C

olicitando a plena c amistosa ad/wsão da dila rcpuolic:1 ao rc
fcririo aju:tc illLCrllacional.

A' Illc1lcionaua !loLa I' 'spondl'lt ° mini lro paraguayo Niculúo
Vazqucz com data dc 1H di: l\Jarçu dc Hli:i\J, C de~sa rcsposl;L
CXlraClalllO o segllilllc e curioso pel'iodo:

cc E S. Ex. (O llt'C idcnlcl depois de tomar em considcr:Jl,'ãu
aquellcs docllmenlos (a cun\"cn~'ão,- e a nota argcntina 1 ou
sel'von eOllb desagl'udo al~ul1las pl'opusiçõcs (estas 11l'OPOS.~'ôcs
)'eferi:'ío-sc aos scrvil,'o prestadus pclo llllpcl'io cm 1851, nu Rio
da Prata, c ao rClralJimcnLO do l'aral:uay na ~ucrra dcssc temp )
que Ilão sc harlllullis~lo com o objeclo dc sa nola, e ordenou
'IUC pl'C cnLelllclltc Ilão sc as coule tem, a fim de l1Ianifestau
1rallcamelllC a boa disposição cm quc se acha de enl 'lldcJ'-sc
com o sovcrno da conJ'(;dcl'a~'i1o sobre a cilada l,;onvclldio flu
"iii I dcclaralldo, porém, desde já mui ambstosamente c{uc não
Jlóde ub 'l,;I'Cl'cr a cSlipulaçõc Ilue I tii Ião áccl'ea do tCl'J'iloriu
iluvial da rcpublica, ~em que c ia fosse con 'illada, nem COJl~ul·
t:tcla. »



brevemente pos:,.ivd, os regulamentos corres
pondentü' ao seu terrilorio tluvinl, e por meio
de seus agc'ntes diplomaticos tratará de enten
der-se com os outros governos que teohão obe
rania no mesmo rio, a fim de que hnja a mais
perfeita intelligencia e combinação sobre todos
os pontos que deve comprehender o desenvol
vimento das ditas bases, e designadamente para
que se levem a eIreito ° actos que ficão de
pendentes de ulterior e COnJIIlUm accordo ..

Art. 40. e acontecer, o que não é de esperar,
que os outro Estados ribeirinhos recusem a sua
adhesão a e, te accordo, o Bra3il e a Confederac:ão
Argentina trôtaráõ de realizal-o por si. ómente,
nos limite dos seus respectivos territorios.

Art. 4·\. A presente convenção serú obrigato
l'ia durante seis annos, a contar do dia em
qlle forem trocadas as rutificações, e por mais
tempo até flue uma das allllS partes cootrac
tantes unlllll1(;ie a intencão de modificaI-a, como
tambem durante as negociaçõús que se fizerem
para esse fim. O dito annuncio deverá ter lugar
com anticipação de oito mezes, e especificar as
ba es que se julg'lle conveniente modificar, e o
sentido da modifJcar.üo ..

Art, .1.:•. A troca dus ratificações da presente
COllVúllÇÜO serú feita na cidade do Paraná,
dentro do prazo d· oito mezes contados da Slla
data, ou antE" se fór possi velo

Em testcmunho do que, 11 ôbaixo as igna-
dos,_ p\elJipoteu -'iarios de ' .. \. o llllperüdOl'
do Brasil du vicc-pl'csiuente da Confederação
Argen tina. em vil'tud e dc nos ·os respecti vo:;
plenos podere. assignámos a presente convençiio,
de nossos proprios punhos, e lhe fizemos pôr os
nossos scllos.

Feita na cidade do Paraná aos vinle dias do
mez de Novembro do anilo do nascimento de
Nosso Scnhor ,Jesus Clll'isto de mil oitocentos
cincaenta c sete. (L S. ) José A1 a1' ia da Silvet
Pam7!hos. (L. S.) Scmt'ia.[ju Del''1wi. (L, 5.) Ber
n(~bé Lape::.



PRI~IEIRO l'HOTOCOLLO.

Depois da apreseutaçlio dos plenos poderes
transcri ptos, o Sr. plen ipotenciario brasilei 1'0
abt'io a negocia!;ão fazendo a exposilião. seguinte:

« O tratado de 7 de Março de 1S36 e:\Istente en
tre o Imperio e a C}t}federação Argelltina, ex
prime muito em ger'al as bases, segundo as qllues
deve tornür-se pratico o principio da livre na ve
gação dos rios Uruguay, Paraná e l'araguay, e
fomentar os interesses communs e reciprocos dos
dous paizes e dos demais ribeirinhos. Al'ealisa
ção de tão ilJustradas vistas depelide do desen
volvimento que cada governo der por sua parte
áquelJas bases ou pl'ineipios. .

\( E' evideute, e e tá desde muito tempo reco
nhecido, que se nào houver accordo sobre esses
~Ieios pruticos de franquezas, policia e. fisca
llsação, mlO se conseguira o empenho commum,
de harmouia e de concurso que os Estados ri
beirinhos desejão e têm entre si estipulado;
sem isso apparecerá a desintelligencia e confiicto
no exercicio e cumprimento dos direitos e obri
gações reciprocas.

« Penetrado ue. te pensamento, e certo das ami
gavcis iutcnções e dos principios flue o governo
argenlill'l prot\~ssil, o govemo iUlperialofrerece
um projectu fie conven~ão concernente aos re
gulamentos fiuviaes .

. « E 'se projecto, ílcrescentoll o Sr. plenipôten
ctario brasileiro, quanto a seu pensumento gc
ral, já tem o i1 'sentimento de um do prinéipae
ribeirinhos, o governo da republica oriental do
Ul'llguay ; e todas as sUus disposições Wm por
hase a pratica universal das nações cultas e os
regulamen tos fiuviaes da Europa.

« Os Srs. plenipotenciarios argentinos respon
dêrão: que o Sr. plenipotcnciario brasileiro fazia
inteira justiça ao govemo da Confederação, jul
gando-o animado das mais amigaveis disposiçõe



para com lodos os E 'tado ribeirinhos, e paf4

ticulul'mente para com o Imperio, a quem o ligão
pactos e estipulações de tão honrosa e reciproca
benevoJencia; que a respeito do assumpto de
que se tratava, erão mui couhecidos os principios
do governo argentino, e nüo l.J0diào elles ser
mais liberaes; que exuminarião o projrclo ql1e
o SI', plcnipotenL:ial'io brasileiro üCübuyu ue apre
sentar-lhes, e DUS conferencia seguintes ffilni
festarião seu franco e conseiencioso parecer; con
cluindo por expressâr qlw o governo argentino
aceitaria certamente o pensamento gerül do dito
projecto,» (L. S.) José Maria da Silva Paranhos.
(L.. ) Santia.go Dcrq'Lti. (L. 5.) flern-"bé ~opez.

SEGU:-iOO PROTOCOLLO.

Aos 20 dias do mez de ovembro de 18&7, reu~

ninas o Exm. SI'. conselheiro .Iosé ~taJ'iil da Sih:a
paranhos, enviado. extl'i:\O!'dinnrio c ministro ple
nipotenciario de S. 'I. o Imperado}' do Bra.sil t

em mis <ia especill1 1 e o. rs. mini.Ll'o" e secre
tarios de estado nos departamentos do interior c
relações exteriores, Doutores IJ. Santingo Del'~

qui e D. Bernabé Lopez, plnnipoleneial'ios da
Confederação Argentina, convierão em consignm'
por escripto alguns fü<.:tos c declaraçõe que ti
Vel'Ü0 lugar nas conferencias em que foi ajl1s
tüda li convenção desla mesma datü, e l'elatira
aos regulamento ele poli ia e fi calí ,\('ÜO dos-
rios Uruguay, Paranâ e Paraguay. .

Havendo divergp.l1cia enlre os S1'3. plenipoten~

ciarios argentinos e o de S. M. o Imper~dor do
Brasil, sobre o modo de entender as e tipula
ções preex~ tentes entre Og dous governos a res
peito dos regulamerüos f1nviaes, convierão em
prescindir desta questão preliminar, visto como
estão de accordo os dou governos sobre as bases
em que devem as, cotar os ditos regulamentos.
e elTectinlmcnte as 8'. tabelcceffi pOl' nma con,-
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yençno (]clermi nnda ,pelas mesmas vistuR, c no
espirita da mais perfeita amizade e confian~a.

A este respeito o Sr. plenipotenciario brasi
leiro declarou: que, aceitando a clausula final
elo art. 1. o da con venção proposta pelos seus colle
gas, e que se contém nas seguint.es palavras
«( conforme as concessões já feitas por cadillllIHl
das altas partes contradantes em sells decretos,
leis e tratados», fica entendido qlle por seme
lhante clausula não se liga o go\'crno imperilll
a' nenhuma obrigação que nüo esteja expressa na
dita convençào, no tratado de 7 de Março ele 18!jo,
ou nos ajustes celebradus entre () lmperio c os sells
alhados em 11851.

O~. ,S1's. plen i potenci,arios argentino," respon
dêrão: que a clausula proposta por elles 11;"\0
tinha o alcance que o Sr. plcnipoten(jiario brasi
leiro julgon conveniente resalvar: porquanto só
havião querido evitar que alguma outra pOleucia,
com quem tenha a Confederação Argentina tra
iados sobre a livre navegação, possa deduzir da
generalidade do artigo, que este llle concede novo,
direitos, ou a exime dus obrigaçües consignadas
nos 'tratados que rlizem respeito ú C" l1[edera~fio.

O projecto llrimilivo üprescntado pelo Sr. plc
nipolenciario brasileiro, (lU e servil! de hase pLl1'il
os aj ustcs ora celelmHJos, tratü vu LI 11 rcaçú de
um direito (1e navegação.

Em virtude de iniciativa dos rs, plenipoten
ciarios da Confederação, foi essa idéa subsliLnic..la
pela do arL. 32 da convenç,lo desta data,

O Sr. plenipotenciario brasileiro ndherio sem
objecção úquelle pensamento, manifestando que
o governo imperial adoptára no seu projecto o
estabelecimenLo de um direito de transiLo com
Sllmmo' escrupul0, e condicionalmente, como se
yê dos proprios termos em que estava expressado,
e para prevenir o caso de que uma tal medida
fosse reclamada pelos outros ribeirinhos.

Segundo o sobl'edito projecto do Sr, plenipo
tenciario brasileiro, as novas estipulações serião
desde logo declaradas permanentes.
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o pensamento do art. 41, que as faz obrigatoria
sómeote por seis /.lnflOS, roi sustentado pelos 81's.
pleoipotenciarios do. Confederação, posto que não
discordassem do seu collega quanto a convenien
cia da uniformidade dos regulamentos e de que
estes.e alterem o meno frequentemente que seja
possivel.

OSr. plenipotenciario urClsilciro sustentava que
as disposiçãe' /.ldoptadas contém medida cuja
conveniencia nãu póde ser con iderada transi
tOl'Ía; que no futuro poder-se-hão celeurur novos
ajustes de interes,'e commum, mas que as ba es
actuaes subsistiráõ sempre como garantias indis
pensavei para os principios gemes da livre na
vegação, que têm por si o exemplo das nações
mais civilisadas, cujos actos de navegação iluvial
forão e tabelecidos em COmmlJ01, e p r meio de
regulamentos permanentes.

Os rs. plenipotenciarios argentiuos contestarão:
que, em verdade. as dispo ições adoptada conti
nhão medida cuja conveniencia não eru transi
toria; mas que nellas havia tilmbem detalhes, que,
em afi'ectar essas medidas de conveniencia per

manente, podião ser alteradas segunrlo as nccessi
d'l' s que a expe,ricn<.;ia fizesse coollCCCl' nas dif
ferente localidades.

J o 'ontl'ajJroje ·tu upresentado pelos Srs. ple
nipotcnciiJrios i:lrgentiuos e 'Luva t:iOnsignado o 'e
rruinte urtigo:

Art. 3.... « Se (o que não ~ de esperar-se) faltar
o ulicordú de que trata a presente convenção,
veuciclo o :eu }Jl'UZO, solJl'e a r formas que ,e
Con idercm convenientes, 01I sobre outros actos
ulteriores que devão praticar-se de commum ac
corclü,segll ndo a mesma coovenção,não obstara isso
a que os governos contractante', em uus re pec
tiv<ls jllrisdicçõe, determinem os regulamentos
e demais provideGcias que julguem conveniente .:
em virtude de seu direito perfeito e privativo, de
conformidade com os principios geraes estabe
lecidos em os pacto prcexisten tes. »

O Sr. pi 'nipoteu(jiario bra 'ileiro manifestou
'1'.
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que ju~gava esse urtigo desnece surio e InCOIL
veniente; inconveniente, porque seria contrario
aos impoltantes fius que e propoem os dous go
vemos presumir que ellcs mesmos, que se aehüo
tão uccorl!cs sobre os ponlo fundamentaes desta
c:onvençâo, discordem ltlui (arde sobre Ulll ou
outro ajusle de mui secundaria imp0l'lancia : que
o convenio de 21 de Novembro de 1851, prevendo
o caso de que faltasse o assentimento dos outros
Estados ribeirinhos sobre a materia de que oru
se trata, não presumiu que os proprios conlJ'ac
tanles desse acto inlernacional não chegassem ul
teriormente a um Recordo amigavel; clesnece.
sario lhe parecia o dilo artigo eliminado, porque
na hypothese que julga impossivel, de uma discor
danciU ioconciliavel entre o govcrtlo imperial e o
da Confederação, não ó sobre as modificações
futuras que por parte de um ·delles ou de ambos
se deseje, mas at~ sobre os pontos dos regula
mentos de menos importaocia que ficão depen
dentes de ulterior accorclo entre o.' ribeirinhos de
cada rio, que nesta lJypothesc cra daro que cada
um dos dous governos procederia conforme a
sua razão e os uireilo de sua soberania, respei
tando o espirita o letra das estipulações lJreexis
tentes, e as bases estatuida na dita convenl;üo
fluvial que não dependem de novos ajustes, du
rante o prazo em que ellas são declaradas obri
gatorias; que, em relaçào aos outros ribeirinhos,
o ar1. 40 previne a referida hYPolhese, que o Sr.
plenipotenciario brasileüo não duvidavü declarar
lambem impossivel pelo que toca ao eslado orien
tal do Uruguay, ultentas a dispo ições que esle
tem sempre münifeslado, e os ajusles subsislen
tes entre clle o o Brasil.

O' 81'S. plcnjpotellciariu~ urg'entinos muoifes
tárão: que conviuhão com o Sr. pJeuipolellciario
brasileiro em (1ue não era ue eSl'lerar-se que fal
tasse o accordo enLre a Confederação Argentina e
o Brasil, vi. to como esse accordo devia sempre
recaI ir sobre objectos de mut.ua conyenicncia,
d ~ia tel' IUbur t.'utre govel'1los intilllUlDl::ute li?)'H-



elo::;, cujas \'j ·ti\ sobre u libcl'rlade de llüregaçüo
são uniforme : que por esla razão, e por satisfa
zerem-os as declarações do plenipotcn iario In'asif~

leiro, consentião em relirür o artigo que haviào
proposto.

Lido o presente protocollo, e achando-o exac
to, os plenipoteuciarios das dilas altas partes con
traetantes tl assignárão em dous al1togruphos, e o
sellárão com .os seus respectivos sellos. (L. S.) José
Jilaria da, ~ilva Pa)'anhos. (L. S.) Sanl1:a.go DrJ1'f]ui.
(L. S.) Bfwna.hé [ope~.
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EJ1PfiESTIl\[Q FEITO PELO GOVERNO IMPERIAL AO DA
COi'iFEDERAÇÃO A.RGE!\TINA. (1).

P,'otocollo.

Aos vinte e sete dias do mez de Novembro de
mil oitocentos cincoenLa e ele, nesLa cidade do
Paraná, na seeretilria ele e tado das relações exte
riores, reunidos os Exms. Sr . conselheiro José
Maria da Silva Paranhos, enviado exlraordi nario
e ministro plenipotenciario de Sua Magestadc o
Imperador dú Brasil, em missão especial, e D.
Berna é Lopez, ministro e secretario de estado
das- relações exteriores, com o 11m de cumprir
as ordens dos seus respectivos governos, ii. 1'e 
peito do emprestimo que o governo imperial
re olvcu prestar ao seu antigo alliado c 'lmigo,
o da Confederação Argentina, em virtude do qlle
por este lhe foi ponderado, convierão em reduzir
. protocollo os termos e condições com que é
feito o dito emprestimo, a saber:

Al't. 1. ° O governo de Sua lagestade o Im
perador do Brasil fornecerá, por empreslimo,
ao da Confederação Argentina, para auxiliaI-o na
circumstancias actuaes de suu admini tração de
fazenda, a somma de trezentos mil patacões.

(1) Esle croprestimo, foi appl'ol"ado ,~elos dous goycrnos, pOl'
nOlas dc ~8 e 29 de rsovcmbl'o de 1807.

\louvc accordo pOI' nOl3s lambem de 29 dc Noycmbro do
mesmo ::lOno, sobrc u modo de se o l'ealisal',

E por Decretos n.OS 2'l02 c 2151 de fi de Fcvcl'ciro e 24 de
Abril do anno ele 1808 abrirão-se ao governo crmlitos extraor
dillarios para sua solução. Vid. llela.totio dc 1808 annexo II.
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Art. 2. o Este emprcstimo. será realizado em
seis prestações mensacs, a contar do primeiro.
de Dezembro proximo, sendo a primeira de cem
mil patacões, e as outrus de quarenta mil pa
tacões cada. uma.

Al'L 3. o As prestações de que trata o artigo
antecedente serãQ entregues no principio de cada
mez ao ministro e sec.retario de estado dos ne
gocios da fazenda da Confederação Argentina,
ou á pes oa por elle autorisada, em letras sa
cadas sobre o thesouro nacional do Brasil a oito
dias de vista, pelo representante de Sua Mages
tade o Imperador na cidade do Paraná.

ArL L o O documentos da entrega das pres
tacões erviráõ ele titulo de divida do governo
argentino para com o do Brasil, a fim de serem
regulari adas e pago em tempo competente, com
os respectivos juros.

Art. 5. o Opresente emprcstimo vencerá o .i uro
de seis por cento ao auno, a contar do primeiro
de JaneIro de mil oitocentos e sessenta, se antes
não fór sati feito, e nes"es termos será addicio
nado ao que teve lugar em virtude do conve
nio de vinte e um de Novembro de mil oitocentos
cincoenta e um, gozando da mesmas garantia
u este inl1erenle .

Art. 6. o O pagamento da quantias que por
c le acto e pelo sobredito convenio de 21 de
_ovembro deve a Confederação Argentina ao Im
perio do Brasil será 01 jeclo de accordo ulterior
enlre o dous governos (2) ..

Art. 7. o Os mini lros que assignão o presente
acc01'do submcttê\-o-hão á approvução dos seus
governos, e esle se farão a esse respeito as com
municações nece surias, a fi.?1 de que o dilo ac-

12) o pagamenlo deste clúprcslilllO, c do aUlcrior de Ilue
falia esle al'lij:(o, foi rcgulal'i ado pclo ProLOcollo de 4 de De
zembro de 1003 que sel'á publicado no lugar cOlllpctcnte.

POI' lei de 29 de ~~lembro. de 1855, o conB'I'e so argentino
I'e onheceu como diVida naCIOnal o empl'eSlllllo do Convenio
de Novembl'6 de 1851. Yid. Relatorio dc 1856.
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cordo se torne um acto perfeito e consummado
para todos os seus eífeitos.

Lido o presente protocollo, e achando-o exacto,
ambos os ministros assigoárão em dous auto
graphos, e sellárão com os respectivos sellos.
José Maria da Silva Paranhos. -Bernabé Lopez.
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LIMlTES.

Tralado de 14 de Dezembro com a coufe(lera{'ão Argentina.

NOTICIA MI "TORICA •

Todos os typos dos homens notaveis dos E,
tados do Prata, com ligeiras nuanças, se seme
lhão, e mesmo se confundem quando, em casos
determinado.', é mister applicar /lO Brasil, nas
relações internacionaes. a politica da descon
fiança, e re entimentos que herdárão de seus
maiores; naauelles casos aetuão mais em seu
espíritos os assomos da antiga aver ão de raça
00 que os impulsos de uma conduela lisa, recta
e cavalheírosa.

A esse instincto a que os estadistas mais escla
recidos daquellas regiõe tem cegamente obede
cido, a despeito de tantos, c valiosos garantes de
nossa abnegação, não podia esquivar-se o general
Urquiza, aquelJe mesmo cabo de guerra que na
campanha contra Rosas em '181)'1, devêl'a ao valor
das armas brasileira' os triumpllOs <la cruzada
civilisadol'êl em que comnosco se empenhara,
testemunhando antes, e depois da victoria os
actos de desinteresse do governo imperial (1).

(LI, Marli//. ,,~ .IIOllssy na sua obra sobre a republica Ar
~cnL1lla ~C_l]lIí;slra :l favor do ~ellcr:ll 'rquiza lodo o merilo
d,a ~xpedll.:ao de 18iSt conlra Rosas, calando, com grandc Ilar
Slah~Jad~, 9s imporlanles scrvi 'os do Dr:lsil nessa campanha.
:Se lJao 101':10 porcm as võlleulcs legiões h,,, 'ileil'a 1101' ccrltJ
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Nestas rapidas apreciações não lemos na mente
escrever a intriga histo'l'ica, cremos antes que
ahi deixamos buriludu a verdade.ltisto'l'ica, e que
se esta não póde, por aquilro que no mundo po
litico chamão as contc'nienC1'as, ser com franqueza
deelinada no presente. não deve occnltar-sc á
gerações vi'ndouras.

Nem por desejo de illcrepação ou por frívolo
desabafo convem rememorar esse incidentes,
servirüo elles, ao contrario, de despertadores aos
estadistas brasileiros na celebração dos pacLos
intel'llacionaes com as republicas vizinhas, 01'
mando-os de modo qUE se cerrem todas ás portas
ás futuras contingencias de sua invalidação.

Pqla organização politica daquelles Estados, as
eOllvenções accordadas por seus chefe com as
potencias estrangeiras tem de passar pelo cadi
nho da approvação das duas camaras, sendo a final

que as pequenas rorça entre,'ianas e eorreuLinas succumbirião
ante o formidavel exerciLO de cincoenta e seis mil homens pcr
feitam,ente artilhado que aquelle dictador apl'esentara então
em pe de guerra.

J['Lc/wlena e Roja.• no livro em que descreve a exploração om
cial que fizera por ordem do governo de Venesuela, desde o UOrLe
da AlJ1crica do Sul até o Al1Iawnas (Bruxcllas 186í), apreciando
na linguagcm a mais virulenla e muilas vczes inColTCCla a
politica do Brasil com relação ás republicas vizinha, sua
vistas uos negocias do continente illnericano, e seus homelJ
de estado, assim se exprime, com supina ignoraneia rios ['actos
acerca da guerra cOlltra Bosas: <C sem pensar estes ultimas (os
Estados do Prata) lJue Rosas, apesar de suas grandes faltas,
ell1 politica era o digno rcpl'esentante daCfuellas nações, sus
LClltando os iuteresses vcnladeiramente nacionaes. Iizerão com
(lue o Brasil se puzes e á Iesta de uma cruzada, contando
pam clla com o poderoso concurso das rcpublicas do Uru
guay, e do Paraguay ( csta uão moveu seCfllér 11111 soldado! )
ligando-as por UIll lratado dc allian ii, confiando igualmente
de antemão com a pedida trai ão do alguns chercs do exer
cito argeutino, c tambem com cinco mil homens de Il'opas al
lem(1es de todas ;lS armas. li

Mal haja porém a irnpl'evidencia. de no o govcrno que
deixão á revelia a explicação dos grandes ra tos em qlle o Im
perio tem sido comparte, concorrendo, com tal indifferonça,
para quc se forme uma opinião publica adversa, já ás nossas
intenções, já ao valor de nossa intervenÇiio. Cheios de vi
riliclade, sofregos de renome, os Estados Jimitrophcs não se
limitão a discutir essos aconlecimentos em seus jornaes, e
pelos seus publicistas, collocão de seu lado igualllH.:lltc a im
11rellsa, c os escri ptore!\ estraugcirus.
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nnccionadas pelos presidentes; largo campo poi
fica aberto a todos as chicana para se as inu
tilisar quando assim entre nos calculas politicos
da me mas camaras, ou de seu governantes (2).

E' elifficil contrariar este grande embaraço que
tem o seu fuudamento na legislação interna da
qnelles paizcs, mas não 6 impossivel á um go
verno atilado escolher a razão propria para en
cetar os aju -tes, circundando-os de cantelas taes,
que tendiio a conjurar aqueHes eontratempos.

O tratado de que nos OC[juIk'lmos, bem como o
ele extradiccio da mesma data, orrerecem o exemplo
mais frisa"nte da procedencia do que acima fica
exposto' aceitos cordialmente pelo general r
quiza como chefe provisorio da Confederação Ar
gentina, consignando o de e ° tradição doutrinas
que poderião quiçá contrariar certos escrupulo;;
daquelle povos em referellcia ú entrega de e 
cra'vo ,farão entretanto approvados pelo senado,
e camara dos representantes daquella republica
no mez de etembro de 1858 (3), encontrando
porém a final os tropeços para sua execução da
parte do proprio governo supremo que aliás os
acolhera, se não o iniciara.

(2) Em 1827 Buenos-Ayrc cnvia ao Brasil a missão Garcia,
paloa fazcI' a paz, firma-se o lralado ,le 2í de l\Iaio, de accordo
c lU as in truoções dadas aquclle plenipotenciario, como elle
pl'Oprio atllrmou em sua defáa, mas não foi :lpprovado.

Em 18~a Rosas excita por 111 io lIe seu ministro Guido uma
alliallça com o Imperio, conclue· ° a convenção ele ~ de
Março de t8~a, a qual não é raLificad:l pelo mesmo uiroladol'!

Em 18'7 o E tad Oricntal IlI'OVOC:l a revisão do tratado
de comlUercio dc 181)1, celebra °se a convenção de 4 ele Se
tembro, a quc se annexou, na me ma data, o tl'ata.do de per
mULa ele tcrritorio na fronteira, ambos I1c:ll'ão sem elfeito pelos
embal'aco. do governo, e camaras da republica do Uruguay.

Em °18:>9 ajusLa- e com a elitas republicas o tratado ele 2
de Janeiro complementar da convenção de paz ele 1828, tcm
a mesma sOrte dos anteriores!

AOS de que ol'a no occupamos é igualmente recusada a
ultima sancçâo.

yiolando por um modo tão frivolo solemnes compromissos,
dCIX:lndo de fazer honra á firma dc scus plenipotenciarios, não
se avcnturiio aquellcs p:lizes ao asares de °sério compro
mellimcntos com :lS pOlencias estrangeiras?

(3) Vil!. Relatm'io de 181>8 pag. 30 lI:l xposi,:ão.
T, !l
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Investiguemos perfunctoriamente as causas desta
ubita mctarmophose.
Em seguida á deposição de Rosas, as provin

cias argentinas, regulando pelo accord0 de S.
Nicoláu dos Arroyos, em 30 de Maio de 1852, a
organização do paiz, investirão o general Urquisu
do caracter de director provisorio da Confede
Tacão.

Ó Estado de Buenos-Ayres porém desconheceu
aquella deliberação, e então o director passou-se
para Santa Fé, ondtl todos seus actos forão appro
vados pelo respectivo congresso; conservando-se
entretanto a scisao entre o referido Estado e o
resto da Confederacão.

Diversas tentativas forão então feitas pelo Brasil
conjunctamente com a republica da Bolivia para
congraçar a provincia dissidenle de Buenos-Ayres
com as outras confederadas, mas sem resultado
proficuo, e quando em Junho de 1852 o com
mandante Coe da esquadrilha bloqueadora de Ur
quiza se passara para u parcialidade de Buenos
Ayres, reclamando o mesmo Urquiza uma inter
venção mais elficaz do Imperio para evitar a$
difficuldades que desse facto virião á Confederação,
o governo imperial declinou dessa inlervenção,
conlinuan.do em sua linha de conducta neutral,
entre os dous contendores. Logo após esle acon
tecimento o general Urquiza, ou para angariar
as sympalhias da França. Inglaterra, e Estados
Unidos, ou para cornmelter contra o Brasil um
aclo de injusta rel üiaç' o pela sua neutralidade,
celebrou com as referida potencias os tralados
denominados .de S..losé de Flores para a nave
gação dos rios 'interiores da confederação; contra
as estipulações dos art. 5. o 6. o e 7. o desses tratados
reclamou o governo imperial, como offensivos
dos direitos do Imperio (4).

Ainda em 1855 quando a nossa esquadra teve
de sulcar as aguas platinas em direcção ao Pa-

) (4) Estes tratado forão publicado no Rclalol'io de 804 an-
nCXO-l '.
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raguay para exigir .de~ta republica as reparaç~es
a que tinhamos dIreIto, o overno I.("entmo
oppôz energicos embaraços, semeando de trans
parentes insinuações contra a poli ica do Brasil,
as reclamacões que por tal motivo levantara.

Entretanto foi por esse mesmo tempo que o
general Urquiza, pesando com melhor criterio,
os interesses da Confederação, assentou de mo
dificar sua politica com relação ao Imperio, ce
lebrando os tratados de Março de 18n6, de No
vembro de 1857, de 2 de Janeiro de 1800, e os
de extradicão e limites.

Quando porém em fins de 1858 o plenipoten
ciario argentino D. Luiz de la Pena encetou a
negociação para o tratado definitivo de paz com
plementar da convenção de 1828 que foi firmado
em 2 de Janeiro de 1859, confiou tambem ao go
verno imperial o encargo especial de promover
uma alliallç.a com o Imperio para o fim de chamar
a provincia de Blenos-Ayrcs ao gremio da Confe
deracão.

Nãó sendo aceita semelhante abertura pelo
firme proposito em que se aehava o governo
brasileiro de não apartar-se da politica de neu
tralidade que se havia imposto nos negocios in
ternos da Confederarão, recrudescêrão as animosi
dades do general Urquiza contra o Brasil, e as con
sequencias dessa animosidade forão a insolita
rejeição da mediação do Imperio para concor.t:er
simultaneamente com os ministros de Franca,
e Inglaterra a.fim de pôr-se termo as dissidencias
com Bnenos-Ayres, como se conseguio pelo con
venio de paz de '10 de Novembro de 1859; e a
invalidação, se não a rejeição dos tratados de
2 de Janeiro de 11859, e dos de limites, e ex.
tradição I

A recusa daquella mediação quando havia sido
anteriormente suggerida, na cidade do Paraná,
ao ministro brasileiro, pelo proprio general Ur
quiza, e quando para se a eifectuar fôra o Brasil
convidado pelos ministros de França, e da Gram
'Bretanha, teve ~or fundamento os frivolos e 11'-
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risorios pretextos exarados na nota do governo
argentino datada de 9 de Dezembro de 1850.

O motivo real dessa recusa explica-se porém
pelo resentimento que o general Urquiza guar
dara contra o gabinete imperial por lhe hélv,cr
negado o auxilio de suas armas para conseguir
a reincorporação de 13uenos-Ayres; todas as cü'
cumstancias do· facto, notavelmente aquella r!e
aguardar-se o momento final de realisar-se li me
diação para oppôr-Ihe embargos, revela aquella
verdade.

Relativamente i1 não ratificação dos trallldo'3 de
limites e extradição manifestou o general Urquiza
claramente a sua resolução de annullal-os pela
nota de 14 de Juuho de 1859 que fez dirigir pelo
seu ministro das relacões exteriores Elias 13c
doya, ao enviado do Brasil no Paraná, conselheiro
José Maria do Amaral.

O transumpto daquella nota dá a medida da
lealdade do governo argentino, nesta· questão.
Eil-o:

«Inteirado S. Ex. o Sr. vice-presidente da meu
cionada nota de V. Ex., ordenou-me que lhe
diga que, a fim de que a ratificação dos tratados
pendentes sobre extradição e limites tenha o exito
favoravel que o governo da confederação viva
mente deseja, julga conveniente não abrir por
ora nova negociação para a indispensavel proro
gação do tempo em que se deve verificar aquelle
acto, adiando-a para depois da conclusão da
questão em Buenos-Ayres.

« V. Ex., que conhece a lealdade do meu go
verno e os seus sentimentos de henevolencia para
com o de S. l\'I. o Imperador do Brasil, e que
conhece tambem a excitação que a sancção da
quelles tratados produziu em todo o paiz, saberá
fazer-lhe justiça, reconhecendo o nobre espirito
que esta resolução encerra, e as razões de pru
deneia que a aconselhão.

« V. Ex. não póde deixar denotarql!e, alterado,
como se acha hoje o pessoal das camaras, e agi
tada a opinião pelas produ-cçôes da imprensa COJil-
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Lra aquelles tratallos, seria muito inconducentc a
sua proxima raLificação.

« Este desfavoravel resultado, que o governo
deseja prevenir, se apresentará a V. Ex. com'
maior gráo de probabillidade, se se recordar
da séria opposição que o governo encontrou
nas camaras, apezar de Ler tido lugar a dis
cussão sob a impressão de que a sancção daquelles
tratados levava em si a implicita condição de
que o govafl1o de S. 1\1. 1. prestaria ao da
confederücão a sua cooperação moral e material
para obtêr a reincorporação de Buenos-Ayres
ao seio da nacão.

« O Exm. Sr. 'vice-presidenLe espera que V. Ex.,
apreciando o valor destas observações, se persua
dirá de que a resolução de adiar a negociação
proposta encerra não só o interesse de não expôr
o credito moral do governo da confederação,
como Lambem o de nno collocar os interesses
do Imperio em p6 de diillcil permanencia.»

A argumentação desleal desta nota, suas phrases
especiosas, e sem nexo, não resistem a mais li
geira analyse; na verdade fazer dependente a ex
pedição de tratados formalmenLe aceitos e ap
provados pelos poderes competentes dos dous
pllize~ e úcerca de cujas vantagens reciprocas
o governo supremo .da confederação se expres
sára nos termos maIS calorosos em sua mensa
gem ao congresso, de uma circumstancia fortuita
e eventual, qual a troca de sua ratificação, indican
do como motivos da necessidade do adiamento
dessa troca incidentes de uma actualidade diffe
Tente daquella em que os tratados forão celebrados
é estabelecer doutrina tendente a alluir as bases
da jurisprudencia internacional, que funda-se
especialmente no stricto dever que corre as na
ções de honrar os pactos contrahidos, e de pres
t~r homenagem á palavra de seus plenipotencia
nos (5)

(3) o prcsi{lcntc da confederação na mensagem apresentada
ao COl'[lO legislativo no 1. o de ~Iaio {\.c 185\l a'sim e:pl'essou-sc:
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Neste ponto permanece a questão de limites
entre o Imperjo e a republica Arrrentina, entre
tanto essa questão é uma das mais liquidas desse
genero.

Fôra ena perfeitamente elucidada e decidida
em 1759 pelos demarcadores hespanboes e por
tuguezes, que com todo o esmero verificárão a
existencia do verdadeiro Pepery guassu, e seu con
traverten te, I) Santo An tonio, e neHes estabele
cêrãO as balisus.

E' certo que depois da celebração do tratado
de 1777, que .aliás conservára por aquelle lado
o traco da linba do de 1750, os commissarios lles
panhoes, pela mais requintada má fé, levantárão
duvidas na medição de 1787, engendrando outro
rio Peperyguassu mais ao oriente, (o chapecó) e
distante vinte duas leguas acima da barra do
verdadeiro, e econhecido em 11757. porém taes
pretenções, altamente exageradus, farão victorio
samente desLruidas, nâo só por parte dos demar
cadores portllguezes, como se achão com a maior
proficiencia explanadas na Memoria com que o
illustrado plenipotenciario brasileiro do presente
tratado acompanhou essa discussão (6).

cc El gobierno de S. 111. el Emperarlor dei Brasil nos ha dado
un testimonio inequívoco dei desco ele eslI'úCl1ar cad:l vez mas
los vinculos que Ilnem el Emperio COd la COllfederacion Ar
gentina. Atubos golliernos, de acuel'do en tan ilustradas y
patriotieas vistas, l1an :ljustado algllnas convenciones que re
clamaban las relaciones de fronteras, el comercio reciproco
y la Dave~acion lIuvial, CD el intcres comum y en el de las
demas naclOnes.

cc Una mission especial fué á este fin enviada a. esta capital
y gl'acias a las buellas disposiciones de ambos gobiernos y aI
merito de sus dignos plcnipotenciarios, se provGYo á la ne
cesidad que ambos paizcs sentian de tratados que líjasen de
finitivamente su respectiva froQl.era, asegurasen la extradiciou
de criminales y aplieasen a los grandes afiuentes dei Prata
los lH'incipios que reglan cn Ew'opa la navegacion fluvial. li

Além disso a linha de limites fôra traçada, na carta da·,
Confederação, publicada, naqudlc tempo, por ordem do res
pectivo governo de accordo com o presente traLado.

(6) lIfemoria.- Os limites entre o Imperio do Brasil e as re
publicas que com eUe confinão não podem ser regulados pelos
tratados celebrados entre Portugal e Hespanha, suas antigas
1I1etropoles, salvo se ambas as partes contractantcs quizerem.
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Além disso merecendo ao governo imperial a

adopta-los como base para a demarcação de suas respectivas
1'J'onteiras.

As couvl'nções com que as duas coroa de Portul\'al e Hes
panha proclll'árão dhidir entre si a terra ainda não desco
bertas, ou conquistadas na Amerjca, e extremar suas possessões
já eSL3beler.idas no mesmo continente, nunca sortil'ào o dese
jado efl'eilo.

As duvidas e incertezas de taes estipulaçõcs, os embaraços
emcl'gcntes de lima c outra parle, c por fim a guerra, Succes
sivamenLe inuLilisárão todos os ajustes, c consa~rárão o direito
do uti possidetis como o unico LiLulo c a unica barreira contra
as usurpaçõc de uma e outra nação e de suas colonias na
.\merica Ml'ridional. .

As ultimas estipulações ajustadas e concluidas entre as duas
C_orõas para a delOarc~ç~o de seus. clOllJinios no Novo l\Iun~o
sao as do tratado prehmmar do 1.° d Outubro de 1777, dls
posiçõcs cm grande parte cO[Jiadas do tratado de 13 de Ja
neiro de 1750, que aquelJe teve por fim Illodilicar e eselarecer.

O tratado de 1777 foi roto e annullado pela guerra superve
niente cm 1801 entre Po1'Lugal e Uespanha, c assim ficou para
sempre, não sendo rest3111'ado pelo tratado de paz assignado em
Badajoz aos 16 dias (Ie JunIJo do mesmo anno, A llespanlJa con
servou a praça de Olivença, que Linha conqui tado pelo di
reito da guerra, c p.oi'tugal), todo o te1'l'itol'l0 pertencente á
Hespanha, que em virturlc do mesmo direito occupára na Ame
rica.

E', pois, incontestavel que uem mesmo a Hespanha on Por
tugal poderia hoje invocar o tratado de 1777, porque contra se
melhante pretenção prolestar-ia a evidencia do direito interna
cional.

O governo de Sua i\lagestnde o Impera.dor do Brasil, reco
nhecendo a falta de direito escripto para a demarcação de suas
raias com os E Latlos vizinhos, tem adoptado e proposto as
unicas base razoaveis c equitativas que podem ser invocadas:
"ti possidetis, onde este existe, c as estipulações do tratado de
i777, onde eUas se conformão ou não vão de encontro ás pos
se sões actuaes de lima e outra pal'Le contractante.

ESLCs princillios têm por si o assenso da razão e da justiç..'l,
e estão consagrados no direito publico nniversal. Rejeitados
elles, o unico Ilrincipio regulador seria a convclliencia e a força
de cada naçâo .
.q Imperio repugnou e repngnará sempre a deslindar suas

dl~_eren as co~ os Estados vizinhos por outros meios que não
sCJao os da amIzade e pel'suasão.

Elle não cal'ece cstender uas fronteiras além dos limites
actuaes, determinarlos pelas suas posses e jurisdicção, tacila
ou expressamente reconbecil\as. Sua unica aspiração é regular
sobre csta base, e pelo mais amiga\·el accordo, com os Esta
dos .con.finautcs, as raias que devem extremar os respectivos
telTlLonos.

Esta necessida(le que sente o Imperio deve ser iCTualmente
sentida pelos seus vizinuos , porque a falta de reconbecimento
e dem~\'cação das fronteiras suscita contestações e conllictos,
obsta a sua melhor segurança e policia, é um pel'igo constante
Jlar~ a conservação da mutua benevolellcia c amiZ:ll\e, que é
do IIltel'C se d todos mantCl' e cultivar.
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mais seria attenção esse assumpto, foi nomeada

Fclizmcnte a linha que separa o territorio brasileiro do 31'
{::entino, entrc o 1';0 Parana e Uru;::-uay, não pode dar lug-ar
á menor cont stação. Tauto o principio do uti possidetis como
o tratado de 1777 a assignala do mesmo modo. Demais, é eHa
tão circull1scripta, c tào pouco importante os terrenos adja
r.entes, que nào olfel'eceria eampo para plauos de ambição ou
cODvcniencia, se fosse pos ivel suppõr que al~um dos dous go
vernos sacrificas e a tae sentimentos eg-oisticos o que mutua
mente devem a si mesmo. e ás suas rela õe internacion3e.

A sobredita linha diviso!ia acha-se a sim descnpta no art. 8. 0

do tratado de 1777:
« r'icando já signalado os dominios de ambas as corôas aI ;

á entrada do rio Pequeri ou Pepiri-gua. sú, no rio Uruguay,
convierào os dous alto eontractantes em que a linha divisoria
sefruirá acima do dito Pepiri-guassú até á sua origem principal,
e desde este pelo mais alto do terreno, debaixo das regras dada'
no art. 6.°, continuará a encontrar as correntes dos rio Santo
Antonio, que desagua no Grançle rlc Coritib:l, por outro nome
chamado Iguassú; seguindo estes aguas abaixo até á sua en
trada no Paraná pela sua margem oriental; e continuando
então aguas acima do me mo Paraná até onde se 1l1e ajunta
o rio Igurey pela sua margem occidental." .

Esta estipulação é a me ma do art. 5.° do tratado de 17iiO,
com a l!Dica ditferença notavel de denominar-se Pcpiri-guas li
e Santo Antonio os dous primeiros rios por onde eorre a linha
divisoria a partil' do Uruguay. Aqllellas denomiua{:ões forão
dadas pelos demarcadores do tratado anterior.

Importa, para clareza e maior e clarecimento, transcrever
tambem aqui o dito artigo cOl'l'espondentp. do trutado de 1750:

« Subirá desde a boca de Ibicui pelo alveo do Uruguay até
encontrar o do rioPepiri ou Pequil'i, que desaltua na margem
occidental do Urnguay; e coutinuará pelo alveo ao PCJlil'i acima
até a sua origcm pr'incipal, desde a qual prose~uirá pelo mais
alto rio terreno até a cabeccira principal do rio mais yiziuho
que desemboque no rio Grande de Coritiba, por oatro nome
chamado Iguassú. Pelo alveo do dito rio mais vizinho da origem
do Pepiri, e depois pelo de Iguassú, ou Rio Granue dc Cori
tiba, continuará a raia até onde o mesmo Iguassú desemboca
na margem oriental elo Paraná, e desde csta Doca prosegllirá
pelQ alveo do Paraná acima até onde se Ihc ajunta o Igurey
pela sua margem occidental. "

As regras pl'escriptas no art. 6.° do tratado de 1777, a que
se refere o 8.° acima tr:mscripto, se resumem no seguintc:
marcar uma faxa de terreno neutral nessa como nas demais
secções da fronteira commum (idéa então muito admiHida pelas
duas cõrtes); buscar os lagos e rios que pudessem ervir ele
limite fixo e inalter:lYel; e em sua falta, os cumes dos montes
mais signalados; ficando estes c as suas faldas por termo
neutral diviso rio, em que nem se pudessc entrar, povoar úu
edificar, por alguma das duas nações.

Nenhum dos dous tl'atados de quc sc tem feito menção chegou
a e1' plenamente executado, mas amhas as demarcações forão
começadas, e al~umas linhas ficárão reconhecidas c assigna
Jadas, as im pelos primeiros como pclos segundos dcmarca-
uores. .

A linha do Pepiri ao Iguassú foi lima das reconhecidas c dc-
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n _I'r.acln~, o I'JUC LCVe' 111[(:11', cm yil'LUdc <lo primciro trnL:1UO,
dc ,Tau iro d' 17;;9 n Janeiro de 17G:!, onl"orm ns inst.I'Ucr;iiC.~

dadns pcla <lU:iS CUI'lC , c com perfeiLO accor<lo dos re pccLilu:
COll1missarios.

Ei o lCl'mo do rpconhcrimcnlo do rio Pcpiri, uma das rli
,"isas principnc. ú:t linha quc <le\'ia corl'er do (l'ugU:l)" ao 1';\
raná:

« CCI'lificaclos tollo dc quc o rio cm uj:l boe:1 P lanl1los er:l
o Pepiri, s frz c fil'mou 9 acLO de I'C 'onll cimrnLo scguilllp:

« O cOJIIlllis al'ios <la cg-uuda partiria de delllfireação, ,lo, é
Fern:lnrl. J'iuLO Alpoim por parte de ua Mn~e lalil: Fidcli,
·illl:l., e D. fl'aucisco Argucda' Ilor Sua Magcstauc CaLholir.a,
ouvido o p:lI'C~l'('r uU:lnimp. dos :lSLrOnOmos, geographos e ofti-
,iacs das UII:IS nar;ôes, que por forç:! das r:!zões 'Xp.l l:lS na

.íl111l:l nnlpccdenL' da asS ,"cração do InLHo Vaquiano, Frau
\'isco X:l\'icr Al'il'ltlli. sal'g nto de seu po,"o d ,'o ,'avier, cujos
conhecilllCIlLnS e 1l0li<:i:1S dC:,LCS rio So' comprorão om:l con
formidade que, n :1cllou nLr<) as que Ul'llcs linv:! a Slla \'erda
rleira situa~':Jo, di -'c!':Jo não lhes ficava n menor duYida Oe qlle
era o l' 'piri o rio que o diLO Vaqui:ln . igllalllva, C 'ln Cllj:t
1J0ca eSI,a\':1O aC:.llllp:\Ilas as ullas \1~lI'tidas; declaramos qtl(\
reconhcccmos '~lC pelo rio rppiri cclel'lllinado no ai'!. !.i.o rlll
tI'atado <los lilltiL 'S, pOl' fl'Onl -il'a. dos dominios de SU:1 ~I:t

ge LaLles Fid li' inla Call1olica, e cm 'ua eon. equeocia, que
:1 dCl1larr,ar;ão COl\le<:ada el)1 o povo rle ~. ,-ayip!', e scguic1:l.
a:;:ua acim;. do rrll;':Il:!)' ate a Doe:\ de le, drve unLiulI:u' SP
gUilldo S'U CII!' o alé SII:\S caheceil'a , sem cmbarg-o de lIitO
achal'-sc ua ctl'ecLi\'a posição conforme a que Ih dá o m:lppa
da Llemal'cação (\aclo pc las tluns côrLP!', não (le\'cndo segundo
a dccla.ra~'ão a 'ignada ao reycrSO dell(- pelos clolls Exms. Sr._
plenipoLcnci:ll'io 0 . .10 Ú (Ie C:\I'v3jal C LPIl 'a. lre, n \8!'coll(lc
Thollla7, da Silva Telles allcnllCI'-sc ao dit.o mappa sellão em
quanto C te e achas, e cUllforl11c ao LraLado; e para ljUC L'1ll
todo tcmpo eOIl Le c. LC acto de reconhe imellto, c lind 'iro, ela
divi fiO dc lerl1lo~, fizemos a seguinte de larac;lO fi rlJlacla por
wclos acima referidos. Boca <lo rio rcpiri, 8 de ~J:\I' 'o de 17:5U. ,.

No diario que em comnl1ll11 fizerão os dons COllll11iss:ll'i(1s,
<lo qual roi eXLI'abido o sobrediw dOCUII1(:nLO, 'I \ a seguiule
conclusão:

« Do modo l' ferido c pô(le pxecular e, la p:lr!.n (Ia rlemar
ca ão com a diJigcucia c LI':lb:\lho que se dcixa CULcnrtcl', elt'.
1'01' meio tlesLc ob'Laculos 'c logrou, !I 'pai rlc n '!I:H1a :t
origem principal do l'cpiri, reI) nh ccr lambem a 'alJeccír:l
principal, e eguir Lodo o curso do mais immCl1i:1LO 1111 COITe
:"10 Iguassú; ao qual, como se tem !Ii!.o, se chamDlll'ÍO de SallL"
Antonio (e eom propric<l:Hle pudcra havpJ'-s c!l:lIilado ri fle-
ejado), e feiLa por Ilc a dcmarcação, .e aton a linha diyi

saria, reconheccndo, em virtude cio :lI,t.igo do lI':J1ado, como
IlcrLcllccnLC aos dOnlíuios LIv Sua l\J:lge tadc I'id li. 'im:l LOclo lJ

terreno que se c 'lende :10 oriente e scpLentl'iâo dos ditos rio~,

e por Locantcs a. Sua l\[ag tade Catholica o quc fi a ao occi
dente c mcio dia dos rios Pcpiri, S:lnIO Anl-onio e I!::uassú;
c par'a scn mais consLanLe .:1101' e firmou por 1.0!l()S neste
acamp:lmenlO do rio S:IUto AnLonio :l 3 de .Jancil'() dc 1íliO. "

::"l~O se pMe deixar de rcconhecer, cm visLa das Lradi 'ücs
oOlcla 5, e c"l.I·a-()tnriap~, qn' C5 a peno :1 tlpl113rl'ur:-ão foi P':t'.

'1'. 10
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rigida: polo tenente coroncl José Maria rCl'eira

cutada lcom o mais 10U\':lVCI r.s l'UlltllO, c com pcricia e boa
fé, pclo ummissarios dc uma () outra na ão.

Tão I'cliws n~lo 1'0rilO as oulras conllnissõcs, não tanto pcla
t1illiculdades da C11l111'eza, que naquella lambem erâo conside
raycis, como pclo pemicio"u cspil'ilO quc dominou a alguns
dcmarcadores,

A situação e curso do trcs rios lle que fallão os dous tra
tados ficárão dcterminados como sc pas a a dC3Creyer.

O Pcpiri-gua sú (como fui então denominado) cntra no ru
guay pcla IlHu'gem direita ou septcntrional, pouco mais dc IIl1la
legua acima do alLo Grande deste rio, na latitude dc 270 \}'.

Mais ao occidente. e di 1:\Ilte delle 213 de legua, desagua pcla
lHC ma margem o arroio ILajoá.

Defrontc c contigua á bana existia uma pequcna ilha de
]1e(lr..ls, a qual d YC ficar cobcrta nas cnchentes do IIlcsmo Pc
piri-glla ú c do Uruguay, :lpparccemlo qU:lndo muito os ramos
dos arbustos que a rCYestcm, E ta ilha como quc é a extre
midade de um al'l'ccife que Daçuclla par:lgcm obstrue o leito
do Uruguay. Tinha el1:l do ol'jcute 110 occidente noyc [OCza e
c trcs pés, c dc uorte a sul sete toczas c quatro pés.

A l:lrA"uJ':l do Pcpiri-guassú, entre as duas ponlas quc fÓI'ma
com o ruguay, era de 52 tuczas > cinco pés, e de pouco m:lis
(Ie- 39 toezas dentro d:l bana. Defronte achou-sc sei' :l largura
do Uruguay de 243 [oezas e cinco pés.

Na ponta oriental fez-se U111 Iles111011tc de :lrVQres, deixando
em meio um:l só U:l alLura de 13 pé , na qU:l1 se pôz uma CI'UZ,
e cm s us braços se gravárào os caraeLCres de R. F. (rei fide
lissimo) anno de 171iU,

Na ce o pepil'i-guassú aos 26° 10' de !:ltitnde, dc um pequeno
manancial que brota cutre pequeuas pedras, situado DO alto da
sel'rani:l que co'rl'e entrc o I'uguay e o 19uassú, dividiudo
ag'uas e a um e outro destes rios,

O I'umo direito de SU:l origem á boea :lchou-sc ser de 150 S. O.
A cxlensão uo seu tortuoso curso foi computada cm 36 a 38
lcguas,

AO maior de seus contluentc ,~'que desagua pela m:lrgem
ol'ienL:lI, U:l l:llÍtnde dc 260 4-1', dcu- e o,nome de Pepirimellim,

Na sua origem se desmolltou um !1edaço de bosque, COI'
t:lndo as :lrVOI'es circumvizinh:lS no espaço de DO toez:ls, e em
um pinheiro :lHo e grosso, que se deixou só D:l m:lrgem occi
dental, se gl':lVOU uma cruz, d'onde fazendo p:lra o norte uma
picada b~m larga, pelo terreno entremeio, quc era pl:lno, se
&eguio em direilUr:l a outro mallancial I'ccollheeido, el1l o qual
praticado igual dc monle sc gravou outra cruz e111 uma arvore
de timbó, que ficou só no lado oriellt:ll.

No mcsmo plano em quc está o m:lnancial que dá origcm ao
Pelliri-gu:lSSÚ sc eu'Colllra, a 500 passos, eaminha11l1o para o
norte, uutro manancial copioso, que bl'ota entre ped)'as grandes,
c deli e nascc o rio que se ch:lllla dc :lnto An tonio,

Corrc o Santo Antunio, :l rumo dirci LO tir:ldo de SU:l ~rigem
ir boca, pelos 260 N. 0, Seu curso natuI'al é de 27 a 30 leguas,
fazendo voltas e sel'penteando entre per[ucno montes. Tem
multillão de al'rccifcs, como tambem um S:llto, sete leguas
acima da sua foz, pela latitude de 250 41' 11",

Desagua uo rio IgU:lSSÚ pel:l margcm austral ou esquerda
aos 25° 35' lle lalillttle, Tinha a ll:l rOl, dc Jargu ra 35 t ocz:o\~·
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de Campos, para pl'ocedel' ao rcconhe,cimenlo da

Antc do Sitnto Antonio não sc cncontr~, [lc1a ma1'j!'ém aus
tr:)1 lo Ig-uassú, a partir ([a sua contiuC!I'<:ia liom Paraná,
sen:io pcqucnos al'l'ó)"o<;, dos CTllaes o m;.r ui' e ullieo notaml,
foi dcnonllnado S. Fl'anl" CO, l)jsta c le .lU Santo Autonio uma
Icgua c trc, qual'Los,

Em duas arvorcs, lima na banda ocei}\ental, e outra na banda
oriental do Santo Antonio, Jeitos os éOJll"cni nles desmontes,
,c gravárão duas eruzcs; a primeira 'Com a illscriJ}ção R. C .
•tnllG dc 1760, c a scgunda cum a c rrcspondeutc fi. F. anno
nll110 de 1760. f

O Iguassú, 0 fiio Gl'andc {Ie Codib~, as az conhecido mesmo
na época da dcm:lI'caçõe' 1uSCl-'hc panholtlS, nasce na Iatitlldc
ele 26°, pouco mai ou meno, ((1\ me ma serrani" alta que,
conelluo a costa do 111,11', dá Ol'i m ao Urllguay.

Desagua no Paraná pela lathtlde de 2;;" 3ií', Sua lar~llI'a na
1'01. Cm de 120 toezas. Na pouta austrnl qUtl faz com o Paraná,
achou-sc scr a largura dcste dc 1i1~ toeza,.

Em ambos os ;:mgulos da sua b:H"'a eollocárão-sc marcos sc
mcllJantcs aon do l'cpirHruassú c Santo Antonio, O do llortc
recebcu a inscl'ioção R, F., e o do slll a de n. C.

Dcclarado nu!Io cm 17tH, pOl' n;;eonlo dc all1bas ns Cortes,
o tl'atado (lc 17.50, em consclfucllcia das uuvidas c dilIicnldadcs
que ul'gil'ào de u:t cxccução, vcio a gUCrra dc 17HZ ainda mais
eompliear c confundi!' as (lO 'se sõ 5 dc uma c olltra potcncia..

lIillalmcnt ,~ Iceedcu áquclle tl'u.tatlo de limite () prcliminar
!lll 1.'~77, euja !lt:lllarca.ção, na linha a (IUC se contrahe esta IllC
JIlona, eOlllcç,)n em 1783.

Corno já SI; ol.>scrYou, est cgunrio tl'ata.do, fcito com o eo
IIl1ecimcillo que se havia al1.l[uiri<lo pelas d marca~'õcs ante
riores, c cm vista das duvidas que 'lItão occorrerão, eopioll
quasi pclos mesmos tcrmos o al'l. 5.U do tl'at:1(lo rI 1730, adop
ta-udo as novas denomillaçõcs dallas pelos demarcadores dI; 1750
ao l'epiri c ao seu eontravcrtentc. .

O'onde ,c cvitlcnr.ia quc a mCllte das duas cortcs foi adopta'r
n:.llluclla p:.lra~elll a mesma dil'isa e'lipula.da. 110 mallogracio
~rataclo de 1700, e que os seu' Con1rtllssal'lOS de COllllllum
accordo havião J'cconhccillo c dcmarcado.

Consequcntemente, os r1cmarcat.!ores do al't. 8.° do novo
tratado não Não incllml.lidos de ir cm procura de 11111 tCl'I'euo
aill(la d todo desconhecido, c sómente corria-lhes o dcver dc
repetir o reconhecimcnto Ilos rios Pepiri-guassú c Santo An
tonio lá explorarios, rcctificar as obsel'vaçôes c descripçõc',
Joslaurar os si"naos da antiga dcmarcação,

Ainda lIt1anrto outro quc Ilão o !'io rc{'.onhociclo cm 170\)
rosse o I'epiri, que so julgaya cxi 'til' Cftland~ eel l)l'0'.l-se o
ajuste de 17;10, as dilas partes eontraetalltes nao lIuizCl'ap em
{177 rcvivor sem Ihantc questão, (lo certo muito insig-nifieante
c.n comparação eom os grandcs. fins que sc proplllllião.

Bcm ou mal demarcada em 1715H a linlta do Pcpiri c 19ua .sú,
cHas a accitár:io tal qual havia sirlo dCl1larr;,~(Ja. Estil, porcm,
visto quc a primcil'ôl dcmarcaç:1o !Ião dcixúra a lIlenor duvida
sobrc o seu accrto c rj~or.

i'lào ohSt'UllC estas olnias cODsillL'I'aç-rs, os ('OI1l!llissarios
hcspanltócs lião hesitú'r;lo ell1 I,'\'alllar a qlle.tão já r!edtlitla
a rl'sprito do vcr<l:lllriro PC'[ iri!I traLado d(~ -17:';0, pr'tendcud
'iii' 'ste riu ros'e outro {' 1St 'lHe IU:li' adUla.
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linliJ divi~ Jril1 CllJ.re o Imperio, e ü republica
Argentina ( \.

A sua prctcnr.:ãú não podia ser ,mais infundada. A ll.osição
relativa lJue 110 mal'Jpa uado pehs duas cllrtc e asslgn;]v:.!
aquelles dous rios II{io cra a COlldJç.ãO uniea e csscncial para
{) rer.onhceilllcnto dc um dos ramos da liuiJa di-;isoria.

O Pcpiri rceonheci(l. cm 1750 é o primeiro rio nota\"cl, 0(1
que se possa chamar e: udalosu, que cutra no liruguav pela
ku tla scptcotrional, acima fIo seu salto grande. -

e cxame dos dou trala'dos mo. tra que se tivera muito rm
vista approximal' nwis 'possivel a liuha divisoria do salto
gralldes do lo: ruguay c do 1guassú, a fi [fi de que c tes ticassclJl
como baliza. llaturacs e indestructireis da demarcação e
apartamento das duas frontciras.

A linha do l'epiri c Santo Antonio as 'igualada p 10e; dcmar
eal]Ol'l'S do l..alado de rmo, está d' confo-rlllidadc com allucllc
!,CIlSanlcuLO.
~e3LCs rios, além da referida condil.::Lo., Ycrificárão-se os

:.:quisitos expressado Ilas Instruc.,:ões, e lUdo Quanto a rcs
JJcilO de!lcs e sabia POI' tradições, não só dos ludios das
1Ilbsõc' do lirllguay, como de outras pc_ O:lS firlec!igna .

Se o lJ1appa das cOrtes rl:1va o Pepiri :lgU:1S acima do ruguay
Pllitâ, outros mappas impressos, e :>lguu manuscriptos feitos
pelos 10diu~, cm os tCI1I110S que n:1\"cgavãü ]lor cS'as paragens,
~iIU:1yão diversamente o mesmo rio.

O lIIapp:1 ru:museriptu qnr senio de base 5s Instrucções não
merecia j.rrande coufin.nça. Os plenillotcuciarios das dua côrte;;
assim o rleclararão l'nl um aCGordo qu assignárão cm 17 de

.•Ianeiro de 17iH, e pelo r;nal autorisãrão os 'olJ1missarios a
seguir :1 dcmarca~'ão conronne os dadus que allquiris em obre
u terrcno.

Em todo o C3S0, como já fica dito, a questão est3va"'decidida
pelo tralado, e as noras In;;lrucçõe tinlHio cOITi<Tido o CITO
tio mappa que servio de base ús anteriores, AlJi se designou
u Pcpiri-gllassú como cxistindo agua abai).() do Uruguay-Puilâ.

Ape7.ar do seu injusto intento, os COIllflliss:lrios lIcspanhóe;;
não puderão reGUSal'·se ao recollhccin enLQ da linha que coo
leslavão, c de facto :t verific:írão, e dcr;io testemunho dos
penosos e bem executados traiJalhos dos demarc3dorcs dc 17S!).

Resumido tudo o que fica exposto, podemos ailirmar:
1.0 Que os commissario do tratado de 1,;;0 proeedêrão com

fidelidade e pericia na demarcação Que de ceUHllUlII accordo
'011 eg-uirão levar' a. clfeito.

Z.o Que a linha demarcada cm 17;)9 foi a que se esUl:ulou e
deser('\"cll !lO art. 8.0 do tratado de 1777.

O govcrno de S. M. o Imperador do Brasil não duvida.
:.drnitLir a linha do I'epiri-gua 'Sú e Santo Antonio demarcada
1~1Jl 170.): nno por scr eSS:L linha, como é cvidente, a Que foi
c;;dpulada em -1777 entre !)orlugal e Hespanha, ma porque é
Ullla divisa satisfactoria, e conforme a basc do ttlipa 'sillctis.

A referida frouteira é a mcsma que se vê traçada 110 mappa
tla C:onfederaç'üo organizado cm 18ií;) pclos engenheiros Allall
I: A:examlre Camllbcll, e mandado imprimir por onlclJI do
mesmo gov'rllo argen tino.

Paraná, 26 de Novembro de :I ;;7.

(i) O omeio do Tenente coronel P reira de Campo, dando
'OIJla ao pl'e idente (Ia pro\'~ucia lie S. I' 'dru clu "ui, Ur.
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o ll'Jualhos reülisatlos por essa COllll11í
concordilo perfeitamenle com os das prin
p arlidas demarcadoras.

Todos ElS uffiuenle do Uru<Yuay compreh
dos na extensão explorada (43 lcguas) forão
conhecidos e referido pela' differençus de I,
giLude; li verdadeira posição da barra
Pepery-guasslJ, e o reconhecimento do Sa
Grande elo Uruguay; observarão-se as posiç~

geographicas naquelle SalLo e na barra d PI
pcr,y-gua u, e comparando-se com as enco
tradas pelos demarcadores de '175\) resu1tál'llG
insignificantes divcrgencias, que podem ser at
tribuidas, ou á imperfeição dos instrumentos,
ou a diver idade dos pontos em que forão feitas as
ditas ob ervações por uns ou outros; os resultados
asLronomicos que se obLiverilo vêm tarobem em
aroio da verdadeira posição do Pepery-gllassu.
qUül foi indicada pelos cornmissarios de 175\:1. ( )

E~pe!"illião Elo)' de Barro Pimcnlel, do I'C ullar}n rIa sua c,:om
rn,l '~ao, tcm a data de tres de J:ll1ciro d.' 18G~, dclle po SUllllOS
COPl:l, e (levc scr onslIllado por aquelles quc desejarcm c 
1lI11ar a prcsentc qucstão de limites.

Coadjuvárão ao diLO tenente-coronel o capitão dc cngcnhciros
Rufino Euéa" Gustavo Gaivão e o 1.0 teneute da mcsma arma
AnLonio Flcuterio rlc Camargo. " .

Esta conllnis ão foi ereada !lclo aviso rrser 'ado rio mlDlstc~'lO
110 lmpcl ia de 7 de .Jaueiro d 1860, assignadu pelo consc\llelrp
.'\.ugclu i\loniz da ::5i1l'a Ferraz, c na InCSIHa ocea~i;i.u C.XP.CI!I
r30-5C JItstl'w'(;ões rEservadas para. ex C111::\0 das ljue ban:a 1':10
1:001 o Ul'creto 11.0 2ií02 de 16 dc SovemlJru de 18:W, que rc
I;nlilra a cl'caçãu dc dnas coJonias militares na provincia do
Paraná, ao occid nt dos rios Chapecó c Chopim.

Os avisos 7'csel'vados do minislcrio de estrangeiros de 1('1 c
2'~ de .Jancil'o dc 181!li, e as 1JlclILorias do consclheiro Pontc
lUlJcil'o dc 30 de Slltcmbro c 16 dc Outubro de 1855 derJ'am;io
Illuita luz sobrc e'tc a'sumpto ,

Oc lodos esses impol'lantcs rlocumentos lemos clÍpia.s, bcm
como do exlI'acto do diario dos comlnissarios das duas uemar
c:lçôes dos rios I'cpiri-gn:lssú c Sauto AIJLonio,

(81 Ao oflieio do Tencntc Coroncl Percira .le (,ampos, dc quc
trala a nota nnt rior, acompanhou a:

« Planta de parlc do ri Urugua,y, quc ('or prehendc :l b:lrr;~

do Pcpiri-guassú c Salto Grandc, IcvanLada ]lelos 1.us TenenteS
(k çn;.:-culleil'os J\I1l.011io Elollteriu de Camargo,. c da al'lllada
,losc Nolasco da 1'onloura Per 'ira U:l Cunha, ·e agrimcu UI'
Manocl José de AZCI'cdo; COIlI u fim .Ir rl'~serill1inar-'e a vcr
Iladell'a pusir:;1 do 1'1'1' 'ri(!u I'cpiri-glla~sl1, qlle s 'rve (le limite
,'uLrc o IIJll'crill e a Conredcl'"c;;iu \I'g/'llLi1la, )I Jt!ljJ, .
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vista de totlos e tes exames, é urgenle chegar
J accordo cbm a republica Argentina para
.mitacão da fronteira commum .
.'ece-nos mesmo, como o dissemos cm alguns

;os pllblicados nesta côrte pela imprensa, e
lpendiados posteriormente em um opusculo,
que não devemos seIlar o lermo da guerra

n o Paraguay sem liquidar lodas as nos. as
ndencias no Rio da Prata.
Quando nesses artigos assim opinamos tomou-se
~melhante CI nsiderül;ão como uma ameuca, enten
leu-se que siJggeriamos a idéü de fazer val&' pela

força nossos direitos (10), lalnão fôra nem podia
ser nossa intençU0 para com alliados que tem
vertido seu sangue ao lado de, nossos soldados.

Nossas palavras tinhão outro alcance, e mais
patriotico, dirigião-sc ellas a chamar a attenção
dos' estadistas de ambos os paizes para saldar,
no momento em que a alliança havia crcudo fundas
raizes, e em que portanto os antigos l'esenti
mentos havião-se desvanecido, no interesse da
futura lranquillidadc elos <.lous p'OYOS, essa ve
lha qllestilo de limites.

Perdido tão favoravel ensejo, é licito duvidUl'
que se alcaucem propicias resultados em época
IJ:aislremota em que dominem na republica Argen
tIna outra situaeão, e outros interesses politicas.

Com os homéns de estaclo daqnelle püiz que
fomentArão a alliallC' com o Brasil, derão-lhe
desenvolvimento, e "a consolidttrJo, a despeito
~le muitas opposiçõcs, a tarefiJ serú fucil, e de 
lO~ada de escolhos, quando porém os elos dessa
ullllll1ça tiverem afrouxado, ou. novos matizes se
acLHl~ern Ú frl~ntc da goveruüç,lo da mesma rc
publica, :serú dado espCl'ilr Uill desenlace paci
lico da referida quesLUo '?

(fi) Com ° titulo Estudo soiJre nl,qumf1.s qHestões illtcrnacionacs.
,'. 1,1'1 t '[1 gl'aphia (le Azevedu M:ll'f1l1e , 18j)7.

(10 rili /((" ~a7.ctlt olli~ial (lo g-oVCl'no al'~ \lI ino, :ls,i.m os
(1I1'al' lia' 1IL'lle 0lw "II I lIl'élll, I 'SPÚllllclIIUS ao .JIII/.1

·,'tll-! lei" ·itln ,inl '
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Tralado de Limites enlre o Senhor D. Pedro II, Impcmllor d
Brasil, e ::I Confederação Argentina, :lSSigll:Hlo na cillal.le d
Paraná em 14 de Dezembro de 181>7, Q ratificado por pane d
Brasil em 30 de Jaueiro de 181>8 (il).

DO ARCHI10 DA SECRETARIA. DE ESHDO DOS NEGOCIOS
E TR.\Í\GEfRO •

Em Nome da Sanlissima e Indivisivel Trindade.

Sua Magestade o Imperador do Brasil, e o vic.e
presidente da Confederação Argeutina no exerci
cio do poder executivo, desejando deixar solida
mente estabelecida a boa harmonia que felizmente
reina entre as duas nações, removendo quanto
ser possa todo motivo de ulterior desavença, e
tendo ao mesmo' tempo em vista favorecer o des
envolvimento das respectivas relações e commer
cio de fronteira, accordárão em reconhecer por
um tratado os limites dos seus territorios enLre
os rios Uruguay e Paraná, e nomeárão para esse
fim por seus plenipotenciarios, a saber:

S. 1\1. o Imperador do Brasil o Exm. Sr. con
selheiro José Maria da Silva Paranhos, seu en
viado exlraordinario e ministro plenipotenciario
cm missão especial na Confederação Argentina,
commendador da imperial ordem da Rosa, grão
cruz da de unta Anna da Russia de ,).a classe,
deputado á assembléa geral legislativa do Im
perio, elc.

(l1.) Este LI'aLado ficou, alé o pi'esenle. sem execu ão, não ha
vendo sido r:\lineaclo pelo ~overno da Confedera ão pias r::lzõ s
exaradas !la lIúl:-t llaL:Hla ll' l1 de Junho dt' 1Slí!1.
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Yi e-pre'ideatc da Confedera~úo Arg atina
Ims. 31's. IJrs. n. "antiago Derqlli e D. Bcr

J Lopez, ministros e secretarios ele estado no.
,artamentos do interior e das relações exte
re .

Os qaaes, depois de trocarem os seus plenos
Jderes, que forão achados em boa e devida fór
a, convierão nns artigos seguintes:
Art. '1.0 As duas altas partes contraetantes, es

tando de accordo em fixar os seus respectivos
limites, convêm em declarar e reconhecer com
fronteira do Brasil e da Confederação Argentina,
entre os rios Uruguuy e Paraná, a que abaixo se
designa:

O territorio do Imperio do Brasil divide-se do
da Confederaçüo Argentina pelo rio Uruguay, per
tencendo toda a margem direita ou occidental á
confederação, e a esquerda ou oriental ao Brasil,
desde a foz do afluente Quarahim até a do Pepiri
guassú, aonoe as possessões brasih}ira oecupão
as duas margens do Uruguay.

Segue a linha divisoria pelas aguas do Pepiri
guassú até a sua origem principal; desde esta
continúa, pelo m'lis alto do terrello, a encontrar
a cabeceira principal do Santo Antonio até á sua
entrada no Iguassú, ou Rio Grande dr. Coritiba,
e por este até ii sua confluenci~ com o Paraná.

O terreno que os rios Pepiri-guassú, Santo An
tonio e Iguassú separão para o 'lado do oriente
pertence ao Brasil, e para o lado do occidente á
Confederação Argentina, sendo do dominio com
mum elas duas nações a. nguas dos ditos dous
primeiros rios em todo o seu curso, c as do
Iguassú s6mente desde a confluencia do Santo An
tonio até no Paraná.

Art. 2. 0 As duas altas partes conlractantes de
clarão, pura evitar qualquer duvida, posto que
as designações do art. '1. o sejão hoje bem co
nh~cidas, que os rios Pepiri-guassú e Santo AI1
tomo, de que falta o dito artigo, são os que farão
I'cconhccicl0 em '171'9 pelos demarcadores do tr:l~
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tado de 13 de Janeiro d 750, celebrado f
Portugal e Hespanha.

Art. 3.° Depois de I v do o presente tratar
as duas altas partes contractantes nomearáõ ca
uma um commissarlo, para, de commum accm
do, procederem no termo mais breve á demar
cação da linha nos pontos em que fór necessaric,
de conformidade com a estipulação do art. 1.0

Art. 4. 0 Os commissarios de que trata o artigr
antecedente deveráõ, logo que tenhão concluido
a demltrcação da fronteira terrestre, proceder em
commum ao levantamento de uma planta das ilhas
do rio Uruguay comprehendidas dentro dos li
mites dos dous paizes, e recolher todos os dados
necessarios que estejão ao seu alcance, a fim de
que em vista de seus pareceres e esclarecimentos
possão os dous governos accordar a discrimina
ção dos respectivos dominios sobre as ditas ilhas,
conforme os principias do direito internacio
nal (12).

Art. 5. 0 A troca das ratificações do presente tra
tado será feita na cidade do Paraná, dentro do
prazo de oito mezes, contados da sua data, ou
antes, se mI' possivel.

Em testemunho do que, nós abaixo assigna
dos, plenipotenciarios de S. M. o Imperador do
Brasil e do vice-presidente da Confederação Ar
gentina, assignámos, em virtude de nossos ple
nos poderes. o presente tratado. e lhe fizemos pôr
os nossos senos.

(12) Pela nota de 29 de Janeiro de 1808. dirigida ao ministro
das relações exteriores da confederação, o enviado brasileiro
no Paraná, ponderando que alg'iOs officiaes do Imperio, que
compunbão a com missão de limites com o Estado Oriental,
tcrião de proceder aos trabalhos necessarios para elfectuar-sa
o levamamento da planta de varias ilhas do rio Uruguay,
pedia a cooperação do govel'llo argentino para que não lhe~

fosse posto embaraço quando tivessem de colloc:lr-se, para.
aquelle serviço, na margem do cita.do rio, que pertence a.
Corrientes.

Em 9 de Março respondeu o dito Ministro que era mais
opporluno esperar a ratificação do traLado de limites de 14
de Dezembro com a confederação para ler lugar aqllella ope
ração. Relataria de 1flMI. :llllleXO F.

T. J1

I.
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lo na eiua le do Paranú, aos quatorze dias
mez de Dezembro do anno do Nascimento de

350 Senhor Jesus Chrislo de mil oitocentos ciD'·
~nta e sele. (L. S.) José Maria ela Süvet Pa
nhos. (L. S.) Santiago Dcrqui. (t. .)Bcl·)letbé

Jpc;;.

PROTOCOLLO .

.-\os '14 dias do mez de Dezembro de 1857, nesta
cidade do ral'una, rennidos S. Ex. o Sr. conse
lheiro José Maria da Silva Paranhos, plenipoten
ciario de S. 1\1. o Imperador do Brasil, e SS. EEx.
os Srs. D~ Bernabé Lopez e D. Santiago Oerqui,
plenipotenciarios da Confederação Argentina, con
vierão em consignar no presente protocoll0 as se
guintes declarações, pura intelligencia, por parte
de um e outro governo, do tratado de limites
assignado ne ta mesma data.

E tando de accordo ambos os governos na fi
xação da linha divisoria dos rios Pepiri-guilssú
e Santo Antonio, os 81'S. plenipotenciarios pre 
cindirão, por inutil, no ajuste de que se truta,
da qlJestão aventada na meinoria apresentada pelo
Sr. plenipolenciatio brasileiro, de serem ou não
válidas as estipulacões de limites oulr'ora cele
bradas entre l'ortugal e Hespanha sobre os seus
dominios na America do Sul.

Fica, porlanto, entendido que nilo importa re
conhecer a validade ou invalidade de nenhum dos
antigos tratado a referencia que se faz á demar
caçilp do de '13 de Janeiro de 11750, no art. 2.°
do que acaba de ser assignado entre o Brasil e
a confederação. Essa refererlcia tem sómen te por
fim precisar a desigMção da linha divisaria do
lerritorio comprellendido entre os rios Urllguay
e Paraná.

O Sr. plenipolcnciario brasileiro declarou que,
annuindo aos desejos expressados pelos seus col
lega', para que no Onul do ürt. !l.. o se UCT'.-
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centa sem as paluHa -conforme o principios do
direito internacional-o fez ua intelligençia de que
por esta clausula se não tinha em vista ~rejul

gar os factos de possessão, por parte de uma e
outra nação, nas ilhas do rio Un guuy fronteiras
aos seus respeclívos territorios; o qne, aliás, elle
julga bem subentendido, porque o direito das
gentes consagra Lambem o principio do ut'i pos
sidelis como um titulo legitimo de propriedade
terri toriaI.

O 8rs. plenipotenciarios argentinos contesifl
rão que a phrase final do r~rt. á,. o iudica que os
dous governos deveráõ, como não póde deixar
de ser, regular-se pelos principios universalmente
aceitos, para accordarem a divisão do dominio
das ilhas, o dirimirem quaesquer duvidas que a
esse l'espeilo se suscitem no referido accordo:
que não tiverão em vista prejulgar os factos de
}Josses ão a que allndio o Sr. plenipotenciario bra
sile~ro, mas que tamb~m era de seu dever e leal
dade declarar desde.ia que o seu governo nem
pretende fundar direito ás ilhas çm taes prece
dentes, nem podera reconhecer posses ões que não
derivem da soberania que tem o Imperio sobre
uma das margens, e a metade do rio.

Lido o presente protocollo, e achando-o exacto
o assigllarão os trcs plenipotenciarios em dous
autograpbos, e o sellárão com seu respectivos
ello . (L. S.) José !tfaria .da S1'lvCL Paranho . (L. S.)

D. Bcrnabé Lope::. (L. 5.) D. Santiago Der'qui.
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Tratado de Extradição entre o Senhor D. Pedro II Imperador
do Drasi.l e o vice-presidente da Confederação Argentina.,
assignado na Cidade do Paraná em 14 de Dezembro de 18iS7,
e ratificado por parte do Brasil em 30 de Janeiro de 1858 (1).

DO ARCHIVO DA. SECRETARIA. DE E UDO DOS l'IEGOCIOS
ESTRAJ.'XGEIROS.

Em Nome da Santi~sima e Indivisivel Trindade.

S. M. o Imperador do Brasil, e o vice-presi
dente da Confederação Argentina no exercicio do
poder executivo, considerando que'a vizinhança
dos dous paizes, e a facilidade com que suas
fronteiras são transpostas, reclamão, a bem das
relações amigaveis que tão felizmente entre elles
existem, a observancia de regras especiaes de
conformidade com as instituições politicas e so
ciaes que os regem, convierão em celebrar um
tratado de extradicão, como unico meio efficaz
para obstar a impuÍlidade com que os criminosos
se evadem de um para outro territorio, e para
evitar os graves damnos e perigos inherentes á
fuga de escravos do territorio brasileiro para o
da confederação.

Para esse fim nomeárão por seus plenipoten
ciarios, a saber:

(1) Este tratado ficou sem execução, até o presente, não
tendo sido ratificado pelo governo argentino pelas razões
exaradas na Sua nota de H de Junho de 1859.
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. ~I. o Imperador do Brasil o Exrn. 1'. con
sellleu'o Jos6 Maria da Silva Paranhos, seu en
viado extraordinario e ministro plenipotenciario,
em missão especial na Confederação Argentina,
commendador da imperial ordem da Rosa, grão
cruz da de Santa Anna da Russia de primeira
classe, deputado a assembléa gl::ral legisiativa
do Imperia, etc., etc.

E o vice-presidente da Confederação Argentina
os Exms. Srs. Drs. D. Sanliago Derqui e D. Ber
nabé Lopez, ministros c secretarios de e Lado nos
departamentos do interior e das relações exte
riores:

Os quaes, depois de trocarem os seus plenos
poderes. que forão achado em boa e devida [órma,
convierão nos artigos seguintes:

Art. 1. o As duas altas pal'tes contractantes se
obrigão a não dar asylo cm seus respecli vos ter
ritorios aos grandes criminosos, e prestão-se á
sua extradição reciproca, coneorrendo conjunc
tamente as seguintes condições:

1.' Quando os crimes pelo quaes se reclama
a extradicão tiverem sido commettidos no ter
ritorio dó governo reclamante;

2.' Quando pela sua gravidade e habitual fre
quencia forem capazes de pôr em risco a moral
ou a seguranca dos povos, taes como os de assas
sinio, propinacão de veneno, incendio, roubo, tra
fico de negros· africanos, banca-rôta fraudulenta,
fabricacão e introduccão de moeda metallica falsa,
ou de qualquer papél que cireule como moeda
nas estações publicas, falsificacão de escripturas
publicas, de notas dos bancos ·autorisaà,'s, ou de
letras de cambio, subtracção de dinheiros ou
fundos eommettida por depositarias publicas, ou
por empregados a cuja guarda estejão confiados;

3. a Quando estiverem provados de maneira que
as leis do paiz, de quem se reclamar a extradição
do criminoso, justificassem a prisão e a accusação
se o crime fosse eommettido dentro de sua ju
risdicção;
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í. n Ouando o criminoso fàt' reclamado direc
talJlent~ ou por inlcrmedio do represenLanLe Lia
goveruo da nação em que tiver lugar o delicto;

5,a Admille-se que a reclarna"ão seja feiLa pelo
pres' dente lia província de S. Pedro do B.io Grande
do Sul, e reciprocamente pelo governador da pro
"iucia de Corri entes, se o criminoso se houver
evadido do LerriLorio daquclla ou desta provincia.

ArL. 2. o A extradição nuo terá 1LIgar:
iJ. o Seo criminoso reclamado fôr cidauão do

paiz a cujo governo se tizcr a reclamação;
2 o Por crimes politicos; e quando ti"el' sido

c.üllccdida pelos aclos enumerados no artig an
tecedente, lJiio poderá o criminoso ser processado
ou punido pelos diLos crimes poliLicos, anteriores
á sua enLrega ou conne~os com elJes.

Art. 3, o Fica entendido que I se o individuo
criminoso em mais de um E tado fOr reclamado,
untes da sua entrega, pelos respectivos governos,
serú atlendido de pl'eferencia aquelle em cujo
territorio tiver commettido o maior delicto, e sendo
de igual gravidade, o que houver reclamado pri
meiro.

Art. ~" o Fica Lambem entendido que, se o in
dividuo cuja entrega se 'reclamar, tiver commel
tido algum crime no paiz onde se refugIOU, e
por eUe fôr processado, a sua extradição só po
derá ter lugar depois de sofIre1' a pena, ou no
caso de absohrição.

Art. 5. o As despezas com a prisão e transporte
do criminoso correrúõ por conta do governo que
reclamar.

Art. G o Serão devolviõos os escravo perten
centes ubditos brasileiros que, contra a von
tade de us senhores, forem por qualquer ma
neira p .11 o tel'l'Ílol'Ío da Confederação Argentina,
c ahi e acharem.

Observar-se-hão nesta devolução a seguinte
regras:

'1.'1 Os referidos escravo serão reclamado di~

rectamente pelo gov ruo imperial, ou por iuter
medio de seu representante lla eonfetlel'llçüo.- -



I~

- 1-

2.' Ad 111 iUe-se que i1 recla maçüo po~;:;a ceI' fei l~
pelo presidente da província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul ao governador de COl'rienlos, no
caso em que o c eravo 011 c cravos reclamadus
pertenção a subditos .bra ileiros residente , 011
cstahelceidos na mesma província.

3." A<1ll1ilte-se tHmbem que a reclamaçiio possa
. er fei/H pelo enhor do c craro perante a au
toridade competente d'o lugar em que 11e es
tiver, ]lJilndo o senbol' do e::icravo for em segui
mento delIe para hilVêl-o do territorio argentino;
ma a entreaa nilo poderá eífectuar-se em ordem
do governador da provincia,

4. a A reclamaçtío de que se trata deverá ser
acompanbada de titu lo ou clocumeuto que, segu nelo
a leis do Brasil, irva para provar a propriedaue
que se reclama.

5. a O escravo devolvido não soifrerá o menor
castigo pelo si mple facto da fuga.

6. a As despezas quese fizerem para appreheusão
e devolução. do escravo ou escravos reclamados,
correráõ por conta do reclamante.

Fica expressamente entendido que, se algum es
cravo fOI' no territorio argentino em companhia
de seulscnhor, por ordem, ou eonsentimeoto dest.e,
em qualquer qualidade que seja, não será admit
tidllll reclamação de que trata o presente artigo.

Art. 7. o Poderá ser posto em custodia provisoria
mente nos dous paizes, mediante requisição feita
directamente, ou por intermedio do respectivos
agente diplomaticós, ou das autoridades dos dis
trictos'limitropbe I o individuo qne se acburcom
prehendido em algum dos casos dos arts. 1. 0 e 6. 0

A requisição deverá ser acompanhada de ordem
de prisão expedida pela autoridade competente, e
será cumprida na fórma e segundo as regras pres
cr}ptas pela legislação cle cada um dos dous paizes.
Omdividuo assim preso será posto em liberdadc se
no prazo de quatro mezes nào forem preenchidas
as formalidades exigidas nos dito artigos.

Art. 8. o O presente tratado durará por espaço
d. oito anno , contados elo dia em fluC forem lro-
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cados as raliHcacões, e além desse termo alé que
uma das altas partes contractantes annuncie á
outra.. com anticipação de seismezes, a sua inten
ção de terminal-o. bem como durante as nego
ciações que se fizerem para renovaI-o ou modifi
caI-o (2).

Art. 9. ° A troca das ratificações do presente
tratado será feita na cidade do Paraná, dentro do
prazo de oito mezes, contados de sua data, ou
antes, se fôr possivel.

Em testemunho do que, nós abaix.o assignados,
plenipotenciarios de Sua Magestade o Imperador
do Brasil e do vice-presidente da Confederação
Argentina, em virtude de nogsos plenos poderes,
assignámos o presente tratado de nossos proprios
punhos e lhe fizemos pôr os nossos sellos.

Feito na cidade do Paraná aos quatorze dias
do mez de Dezemhro de anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de 1857. -(L. S.) José
lJfaria da SilvaPamnhos, (L. S,) Sanliago Dcrqui.
(L. 5.) Bernabé Lopez.

(2) Sobre a extradição de criminosos e devolução de esc!'a
,"os indicamos no LOmo 3.0 pag. 326 o seu historico.

Aos precedentes alti miudamcnte enumerados aeereseem os
estabelecidos nos tratados de 185t com o pel'ú, de 1853 com o
Equador, e de 1867 com a Bolivia.

O Estado de Corricntes, por um ajuste provisorio, cm 181SG
renovou a adopção do principio. Vid tomo 3.° pa~. 497.

As rcversaes de 20 dc Julho e 10 de Setembro de 1858, tro
cadas com a rcpublica do Uruguay, ampliárão os casos de
cxtl'adição de escravos. Vid tomo 3.° pago 332.

A -republica de Venezuela, pelas reversacs de 2"2 de Ontubro
e ~ de Novealbro de 1861, concordou na extradição de cri
mmosos.

A Cirwlar de 20 de Julho de 1868 declarou aos presidentes
de provincia que a extradição de criminosos só póde ser con":
cedida por expressa determinação do governo imperial; a
quem compete resolver se ella tem lugar cm virtude de trn
tados, accordos ou 'praxe firmada no principio de reciproci
dade. Vid Diario 0lficial de 30 de Julho de 1868.

A camara dos deputados, pela resolução de 17 de Junho de
1llM, prescreveu regras para o julgamento de certos crimes
qu~ podem ser comlpettidos por Brasileiros cm paiz estran
geiro con.tra o !mpel'l.o; esta resolução, sotrl'endo emendas no,
senado, alUda nao esta adoptada. A discussão que sobre ella
llOuve, em ambas as cama"as, por muito esclarecida, deve
•el' consnltada.
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'fJ'alauo Lle Amizadc, Commel'cio e 'a\'cga ão entre o SI' . .o.
Pedro Ir Impcmdor tIo Bl'a ii e Sua 3I:lgeslauc o Impe
rador dos Otlomanos; assignado em Londres cm ü rIr' Fc
"cl'r:iro de 1858, e ratiOc3.tLo por parle uo BI'lSil em 10 Ile
Ahril do dilo alloo (1).

no ATICHlYO D.\. E REURIA DE ESTADO DO::; r'EGO TO
ESTRANCEmO, •

Em Nome de Deus Todo Podero o.

Sua Mageslade o Imperador (lo Brasil c SUil
Muge 'lade o Imperador dos ütLornano , ioual
mente animado do de ejo de e tabelecer e COI1-
olidar as relações de amizade e boa intelligencia

enlre o Imperio do Brasil e o Imperio ütLomano ;
e querendo promover e ampliar os interes e,
commerciae do cus 1'e pectivos Estado, obten
cio para os seu subditos, em vantagem commum
e reciproca dos mesmos, todas as facilidade e
favores temdente a de envolver aqllelles inte
resses, resolverão concluir um tratado de ami
zade, commercio e navegaç.üo, e para esse fim
nomeárão seus plenipoteociarios, a iber:

Sua Magestadc o Imperador do Brasil o Sr.
Franci co lanacio de Carvalho Moreira, membro
do seu conselho, cavalleiro da ordem ele Chrislo,

(1) Foi promulgado (lo!' dc relo II. o 2268 de 2 de Outllb!'o ue
1858,

'frocilrâo·se a. l'atilicaçõe. cm LOllclres, a 18 de :\Iaio darru 11('
anuo.

T, 12



ommendador da orelem da Rosn, seu enviado
exlraordinario e ministro plenipotenciario junt"l
a Sua N1agestade a Rainha do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda;

E Sua l\1agestade o Imperador dos Ottomanos,
a Constantino l\1usurus Bey, condecorado com a
ordem imperial de Medjidie de segunda classe,
grão-cruz da ordem de S. Mauricio e S. Lazaro
da Sardenha, grande commendador da ordem do
Salvador da Grecia, seu embaixador extraordi
nario e plenipotenciario junto a Sua Magestade
a Rainba do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda;

Os quaes, depois de lerem reciprocamente com
municado os seus plenos poderes, achando-os
em boa e devida fórma, convierão nos artigo
seguintes:

Art. 1. 0 Haverú paz constante e amizade per
petua entre Sua Magestade o Imperador do Brasil
e Sua Magestade Imperial o Sultão, seus herdeiros
e successores, assim como entre os seus subdi
tos, Estados e terriLorios, sem excepção de lugar,
nem de pessoa.

Art. 2. o Além dos agentes diplomaticos que as
dilas altas partcs contractantes têm a faculdade
de acreditar uma junto á outra, cada uma dellas
poderá mutuamente nomeal' consules geraes, con
sules e vice-consules em todas as cidades e porto
do territorio da outra, onde julgar util a pre
senca de taes consules por bem do commercio e
por' interesse de seus sllbdiLos, e onde as nacões
amigas tiverem igualmente semelhantes consÚJes.

Os agentes diplomaticos e os consules geraes.
consules e vice-consules de cada uma das altas
partes contractantes gozaráõ, segundo o seu gráo,
nos Estados da outra, das mesmas honras, fa
vores, immunidades, auxilio e protecção que ahi
são concedidos aos agentes diplomaticos e aos
consules geraes, consules e vicc-consules das
outras potencias amigas.

Nenhum dos consules prccitados poderá exer
cer suas funcções antes de haver obtido a appro-
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vação ou exc'luatul' do soberano para CUJO E
tados tiver sido nomeado.

Os agentes diplomaticos e os consules geraes,
consules e vice-consules de cada uma das duas
potencias contractantes se absterão oe qualquer
acto tendente a conferir, por meio de patente,
ou de qualql18l' outro modo. a nacionalidade ou
a protecção do eu paiz a subdito da outra po
tencia, ou u subtrahil-o por qualquer outra
maneira á j urisdicção e ás leis do paiz onde
residirem.

Cada urna das duas altas partes contractantes,
em faUa de . ens nroprios subdito , poderá no
mear por seus consulei> gemes, con ule e vice
con ule nos E tado da outra pade, a, ubditos
estrangeiro., os qnaes. todavia. depois de have
rem obLido o cJjequat~M' nece sario. não exerceráõ
suas funcções anão emquanto a nação á que
pertencerem fôr amiga e esti ver em paz com o
Imperio para cujos E tado tiverem sido no
meados.

Fica bem entendido que em nenhum caso po
derá uma da duas altas partes contt'actanLc
nomear por eu. consules geraes, consules e vice
consules 11 sllbdiLos da olltra parte conLractanLe.

Art. 3. o O' ubditos de cada uma da. duas
altas parLes contractantes gozuráõ quanto ás suas
pes oa e bens. em todas a. po es ões da outra
do direito. favore e i ellcões concedido em
geral aos uhditos das naçõê amiga.

Poderão reci pro ameu te viiljar c re id! r ~m
torJos os parLo. cidades e lllg-ares dos terntol'lOS
(los dou, Imperios, onde a illltorirlac1es publica
lhes darão toda protecção (l facilidade legitimas,
sem permilLiJ'em que soffrão o menor vexame.

Os pas apartes de que pl'eci arem lbes erão
passado pela antol'idade competente, e segundo
o uso adoptado no paiz.

Âl'L q.. o O suudiLos dos dOllS Imperios poderão
commerciar li vl'emenLe cm todas as cidades. portos
e lugares abr.I'Lo ao comrnercio estrangeiro, e
alugaL' para ,. c fim ea LlS c urmazcn, endo
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amenle obrigado a pagar o me mo direito
e impostos que pagão os subdilos das potencias
amigas.

Os negociantes, subdilos de um dos dous 101
perios, que tiverem transacções commerciaes nos
Estudos do outro, terüo a faculdade de dirigir por
'i mesmos todos os sells negocias, ou de servir-se
para esse fim de agente de sua escolha.

Art. 5. o Em caso de fallecimento de um subdito
brasileiro no Imperio Otlomano, ou de um subdiLo
otLomano no Imperio do Brasil, a entrega dos
bens do fallecido ao conslll respecLivo se fará
na conformidade das leis, regulamento c uso
em tal caso observados em cada 11 m dos dou
Imperios onde tiver tido lugar o fallecimento, a
respeito das heranças dos sllbditos das outras
nações amigas.

Art. 6. o Os subditos de cadu lJma da dua aHas
partes conLractantes serão, nos K Lados da outra,
isentos de lodo serviço militar, seja qual fôr o seu
e tado ou profissão; e não serão obrigados a pagur
senão as conLribuições e impo to u que esLão
'ujeitos os 5ubdito" das ouLras niições amiga .

Art. 7. o As conLestações ou differenças que oc
correrem nos Estados de uma das duas alta3 pArLcs
L;ouLracLantes entre os snbdilos tIa outra, ou entre
estes e os subdito naciona s ou estrangeiro,
bem como os dclicto ou crimes commettido
pelos suhditos de uma das duas altas parLe con
lructantes nos Estados da outra, erào alli jul
gados segundo as fórmus c as leis em vigo!', c
que forem applicaveis Lambem a respeito do'
subdiLos das ouLras nações amigas.

Art. 8. o Os navios mercantes de cada uma da
duas nações, que fizerem cornmercio entre o
dous Imperios, poderão em perfeita segnridade
cum a bandeira de sua respectiva nação navegar
uas aguas e entrar nos portos ela outra nação
abertos ao comrnercio estrüngeiro, onde pagaráõ
os mesmos imlJo tos e direitos l}lIe pagarem o
navios mercüuLes tlus outras potencias ürniU'i1s;
e . el'ào a todos os respeitos tratados corno ~stes
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pelo' govel'110 e autoridade ua uuas nações,
podendo importar e exportaI' lodos o prod IJct~s
e mercadorias cuja importação ou exportação ~ao

fOl' prohibidil pelas leis e regulamento do paiz.
Estes producto e mercadorias serão sujeitos ao
pagamento dos mesmos imposto e dos mesn:os
direitos de alfandcga que pagão as outras naçoes
amiga.

E' prohibido aos navios de uma das dua altas
parte contractantes nos Estados da outra fazer o
cOOlmercio le cabotagem ou co:teiro; e, em ne
nhum ca o, a /)Qndei"ra de uma da dua nações
~crá concedida a navios que pertenção a ubdito
da outra ali ao de qualquer nação.

Art. 9. o Os navios de guerra de cada II ma déls
duas altas parte contractantc ob ervaráô 1111
para com o outros as demon truções de amizade c
l:ortezia u ada entre as marinhas da potencia
amigas,

Arl. '10. Em caso de nuufn1gio de um navio
pertencente a uma da duas ulta partes contrêlc
tante sobrc as eostas do tel'rilorio da outrJ, U
equipagem e pa agciros serão cfl1cazmente soc
L:orridos e protegido ; e quanto ao efi'eitos e mel'
l:udorias quc' se puderem salvar. se observará o
mesmo que em Lue ca o . e praLica para om o
da olltras nações amiga.

Art. iJ1, e u!li mo. A dua alta' partes con
tractante , tendo approvado e accordado 'IS estipll
Jaçõe. onLida no pre ente tl'atarlo de amizadü,
cOlDmercio e naverraçâo, se obrigão a mantêl-CI
cm plena for~a c vigor por spaço de dez annos,
a contar da data da lroc.a da ratiflcarôe. e du
rante todo os anno eguintes até qúe uma da
"!tas partes conlt'actanle lenha notilkado expli
cIlamente ú outra a sua resolucão de o fazer ceSSilr
ou d~ modiflcur-Jhc as c1isposiçõe . Neste caso
as .e Llpllluçõns do presente lI'Ulurlo serão obriga
LOl'las para a duas altas parte contractunles por
CSp~ll:O de doze mezes, a conlar do dia da noLiO
cação da intenc,ão de a fa:wr cessar ou de as
DlOdiflcar. .
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CONCLUSÃO,

o presenle tratado será ratificado, e as ratifi
tacões serão trocadas em Londres no espaço de
quatro mezes a datar do dia da assignatura, ou
antes se fôr possivel, e começará a ser posto em
execução sessenta dias depois da tror,a das ra-
ti ficações. .

Em fé do que, os respectivos plenipolcnciarios,
o assignárão e sellárão com o seno de suas armas.

Feito em Londres aos cinco dias do mez de Fe
vereiro do anno de 1868. - (L. S.) Francisco
Jgnacio de Ca.rvalho Jfol'cim. (L. S.) C. Mu
S1WUS.
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Convenção de 12 de Fevereiro com a republica do Pal'aguay.

NonCIA HIsToRIeA.

Tanto se ostentara energica, firme, e resolut.a
a politica do Brasil nas regiões do Prata, durante os
annos de 1850 a 1852, quanto nesse mesmo pe
riodo e ainda posteriormente, se revelara tibia,
incerta, e inqualificavelmente condescendente
com relação á republica do Parao'uay.

Para pôr por obri! li inten enção de 1851, inter
venção reclamada pelos mais altos intere ses do
Imperio, e tambem pela neces idade de evitar a
absorpção do E tado Oriental e da republica do
Paraguay, como estava nos planos do generaL
Rosas, não ponpou-se medida ulglJma de prévia
cautela, dispozerão-se com antecedencia os meios
de aggressão, arigariou-se com immensa pruden
cia a alliança de Montevidéo, Entre Rios, e Cor
dentes, elemento essencial para imprimir á mes
ma intervenção, o cal'acter, não de uma guerra
de conquista, mas de uma cruzada de civilisacão
contra a tyrannia daquelle dictador, e finalmén
te apartou-se com firmeza a ingerencia da Grã-Bre
tanha quando tentou entravar de difficuldades o
caminho que o govemo imperial tinha aberto
para levar as hostilidades ao seio da confedera fio
Argentina (1). .

(1) Vid, tOn)o 3.° pafTs. 22G c 241, noLas 1i2 e 1)2.
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Ainda assim, c npezHl' de tanta rcflexão, al
guma. contrarie(]adc~ ~lII''''irJ(); o general t'
quiza pretendendo UlTOJill'- c a llglll'U peoeminen
te nesse pleito, forçoll suas marcha, desde que o
exercito brasileiro havia transposto o Rio 1 E'gro,
e ehegando ao pé dos muros de Montevidéo fir
mou com Ot'ibe a capitulação do P[tntCLnoso (2) por'
iuiciativa propria, e sem o accordo e ciencia do
chefe das. forças imperiaes; os resnltados des a
capitulação toda benigna ao general Oribe, e seus
equazes, são notarias e deites já tratamos no

decurso desta obra; a influencia politica ficou em
poder dos chefes do partido blanco. e o presidente
Girá, eleito por e~sa influencia foi deseie logo um
estorvo ú intervenção brasileira, á qual creou
immediatamente embaraços, oppondo- e iÍ vali
dade dos tratados daquella época.

A despeito, porém, desse e 0utros ineidente~

conseguio-se então com a queda do !tosas desa 
sombrar o Impel'io e as republicas plaUnus de
Ilma procella que poderia por 10nO"o tempo per
turbar seus interesses politicas. ameaçando o
re pectivos territorios de pt'ojectadas u urpa- ,
ções, e adiando indefinidamente a abertura dos
rios.

Em referencia, porém, á republica do Paraguay,
esquerdo foi o trilho seguido, e convem que a hi 
toria, col1ocando-sc fóra do terreno do sentimen
talismo, aponte esses erros, e imparcialmente os
avalie.

Tornemos como ponto de partida o tratado
de Dezembro de 4850: esse tratado se pMe:
ser de algum modo justificado pela guerra im
minente com o dictudor Rosas, nos termos em
que foi celebrado depois do aLlentado commeL
tido por aqnella republica contro a guarnição
bl'asileira no Fecho dos Morros, devel'a ser pau
tado por outra bitola (3).

(2) Vid. CiL. Lom. pag'o 227 noLa 41.
{3) o mesmo tom. png. 1,39.
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Se o objecto principal da alliança do tralado ue
1850 era a defezâ da inrJependencia do Paraguay;
ameaçada seriamente pelo diclador Rosas, se quasi
todas as vantagens düquelle pacto ião caber á
referida republica, se pela primeira razão, o Pa
raguay, iutimidado, illiciara abertura de accom
modal,ião ao governo de Rosas (4), porque dei
xamos então á margem a queslão de limites, e
quanto ú navegaçao dos rios, não e tipulamo
clallsulus dctinirlas. clura~, e inaccessiveis a equi
vocas interpretilQões ?

O I rOflI'io ullcnlüdo dó Fecho dos 1110 I'TOS, L

que .l'l no' referimo'. 'ra mais um motivo de
rcdaUlllL' pela uesigoil';i.í.o da fronteira commum,
era lIlui' uma razão de não levarmos no sa ge
llcrosidllde a favor do Parugllay ao ponto de
deixar de' ol>"rlos os interesses politicas e ter
ritoriaes do Drilsil, cm uma epoca mai ou menos
remota,

EntretilGlo descansamos na lealdade daquella
repn blicu, esquecemos a irl.'lud ita aggrcssão já
relataria, c cornpellimos o enviado bra ileiro,
conselh~iro Deli egarrl e, que por aquelle facto se '
havia retirado da missão, o regre SUl' ti ella
para celebrar o referido tratado (5).

E quaes os proveitos que o gabinete imperial
auferia eles a politica tua benevola, quão des
interessada"?

O Paraguay não enviolJ ao exerci Lo alliado
de ,18'\ um só soldado (6), recusou adhcrir ou
adherio com re 'erva mentaes á diver as es
tipulações dos tratados daqueHe anno, e final
mente ou por propriu inspiração, ou infiuen
ciado pela politica e tl'angeira, como parece

(í) Yid, tum. acima, pags. 165 c 16l>,
(5) Cito tom" Pl1g. 440 c nola,
(6) E' curio'o porém o guiutc Ilcriodo llue c I lua Sema

llal'io n. O 201 dc 12dc Fcvcreiro de 1858: « Parcccrá a primeira
visla cxagerado o fluC vaUlOS dizer, mas é um facto real, que
(q.ci/mente pôde C01ltlJ1'ooal'·se, lJue a batalha de CaseI'os foi de
"I(\a, li ccrto modo, .'1 íll{l!lenria moral do Paragua: »

r, 13
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averiguudo, enchendo-se de preoccupações conlra
o Brasil, recusou-nos formalmenle o lran ito
fluvial pactuado no tratado de 1850, fundando
se em que o exercicio do direilo á navegação
dependia de regulamentos que, em virtude do
mesmo tralado, devião ser accol'dados entre o
dous governos!

As consequencia desta siluação anormal fi
zerão-se desde logo sentir; enviado ao Paraguay
o ministro teul· para aj u tal' 11 questões de nu
vegação, e de limiles, e insi lindo sobre sua
solur.ão, é exautorado pelo governo da repu
blicá em seu caracter cliplomatico sob os mais
futeis pretextos, e se lhe rcmetlcm {)s pas u
portes (7)!

Engendra-se enlão a missão Pedro Ferreira;
sem prévio plano, em vasos proprios para a
invasão de um paiz a que era preüiso chegar pelas
vias fluviaes (8), sem ter prompla ' as munições c
material preciso para o começo das operaçõe (9),

(í) o Visconde do L"l'urruay com grande IH'evidencia, e e tu
danllo a marcha dobre 50 g-oyel'no pal'af!nayo, já havia dito
em seu Relcttorío de 18ií3: cc SÓlJlente a f;uerra pOlt'crú, nào desa
tar, !TIas cortar as dinicu Idades do flllllcrio com a l' publiea.~

(8) Vid. ollicios reser :1(105 do cl.Jefe de squalfr:l Pedro Fer
reira de 10 de Abril, c 2iS de Maio de 18iíií adiante iutegral
mente insertos, nas palavras gLifadas.

(9) Em seus íltlleios ao ;!OVel'UO, de ~ e _ií de Jaucil'o de 18iíií,
datados de lIIontevidéo, dizia assim o chefe P 'dro Ferreira:

« Durante a minha eSlada cru lJuenos-A Yl't' contratei sei cm·
bareaçõcs para ii. eoudueção de combustivcJ, e mais objectos
necessarios para o serviço da divisão.

« TenllO lutado COIl1 muitas dimeuldades para pl'omptific.ar
a cxpedição no porto de l\Iontevidéo, de moclo conl'enieute ao
servi o a que se destina, e memOl'al' eS.as ditliculdacles, e :J
{altas cnm que tem chcrrado os navios tle ObjecLO indispen
'saveis para a minha cOllJlllissão, erin fastidio o para Y. Ex.,
e S. Ex. o Sr. miuistro da mal'inha, lJue estão ao facto flas
nossas circumstancias em materias Laes; tem me sirlo pois n 
cessaria fazeI' drspezas além ri que (alculava co'm eOlllprn rle
sobrcsalentes, mantimentos, artigos úellícos, cl11l7llbo, {retamenl,Q
de ttan~portcs, .çoldos c comcdorías para os offieiaes tia armada,
e cxerel to ...

" Espero que Y. Ex. ~r. digne (lal' SU:l~ ol'Clens para que sr
me remetta conforllle pedi de novo no ll1 u offieio til' li rio COJ'
rente, o cal'lux~me para. ~s_ espingardas de agullJa, 1101' scr
puucu o que c~(Jsle na tln'jsao. »
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'em chamar ii. nó ü adhesão do
li nos, cuja rcmini cenc.ias rle grah
serviço, do Imperio rn ,18;)1, não dever'
estar de todo apagada, sem conlramina lilm

nntecedencia a üllerferenGlil européa qne e ín
tromeUe de lonfp dala cm todas as conteover
sias do Brasil no Rio dD. Prala (10), demos de
mão a loda essas providencia I preoccupando-nos
sómenle da idéa de que com a ostentação de
(orça que faziamos, o PUl'uguay subscreveria
sem reluctancia ás nossa juslas reclamações.

Não assim aconlecell, impotente como se nos
llflguJ'ava essa repuhlica, arctlndo com difficul
dades exleriore pelo lado da Françu, e dos
E lados-Unidos, assumiu ella todavia um papel
rigoro,o cm lill conlingencia.

Ao aproximar-se il esql1adra 1m.! 'ileira de eu
tC'rrilorio fluvial recellell inlimaçiio para não
ingt':t I' avante omo é dito em oult'O lugar desla

ohra (II).
Po ta ancora na embol'oudura do ParagullY co

meç.ou uma discus ão por meio de notas entre.
o chefe daquclln esquudra, e o mini tro Falcon,
re ullanào des l; debate o pcrmitlir-se a subida
do mesmo chefe alé Assumpçuo ma. em 'ltm só
navio de g'lw'm!

Nossa mu sina nessa expedição fez COUI que
o vapor escolhido para o tran. porte tlaquellc
chefe (o Ama::onas). endo de grande caUado,
encalha e anle de chegar a As umpção e tendo
por nota de ~8 de Fevereiro de ·18;);) o referido
chefe requisitado ao ministro Falcon que e lhe
pcrmiltisse mandar subir da divisão bra-ileira
dous vapores mais pequeno::> para fazer safar o
Amazonas, respondeu-lhe nquelle ministro nos e
guinle.. termos em dala de 2 de Março: « S. Ex.
o Sr. pre idente da republica não tem duvida

(10) Vid. otlieios re en'ados acima referidos.
(U) Tom. 3,0 pago <í44.-A intimação foi feila por Francisco

X;avicl' COllzales, ommll.lldanle da poli 'ia Iluvial na boca do
1'\0 Pal'ao-uay.
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\~lll lue Y. K-. manue :;uLir o' dou YJ.por·~

pequenos que pede se permitta fazeI-os vir da
divisão brasileira, estacionada n:, Paraná, com
a condição que deseJe que o Amazonas desen
l:alhe, regressem aquel1es ao porto da esta~ão

'lue '. Ex. lbe tem a :ügnalüdo. »)
Queixando-se em eguidu o chefe Pedro

Fel'l'eira (nota do -I. o de Març,o, respondida
a 3) que o cornmandanle de Humaitá não eOll
sentira que lima lancha expedida com des
pachos à divisão brasileira seguisse fio nbaixo,
affirmou o mini 'tro Falcon lIue fôra i so devido
á ignorancia daquelle commandante úcerca do ca
racter diplomatico de que o mC.mo chefe vinha
revestido, g'uiando-se sómente pelo (acto ele appa
'rece?' elle como commandanle de {arras wrmadas !

E na mesma occasião o dito ministro fazendo
considerações sobre <l passiveI eventualidade ele
encalhar o Amazonas, segunda vpz, ilcrescentou
o seguinte: « O supremo governo da republica se
rem mostrado, e se acha disposto a facilitar á Y. Ex.
tudo o que dependa delle para qlle sua viagem
se conclua sem tropeço, e assim é que, não ó
mandou que embarcafões da rep'l.6blica lossem
em se'/.6 a,'/.6xilio, como que pel'milliu que V. Ex.
fizesse vir da esquadru brasileira vapores de
menor calado, qnundo se achavü esta U ponca
distuncia do Amazonas, e poderia prEstar-se a
que de igual modo se proeedc, .'e, se tomasse
a enculhar, porém deve o abai.:o as. ihnado llpre
sentar á consideruçüo de V. Ex. que ~ • Rucccuesse
a desgraça de varal' de novo o AnlUzon1l3 nu' pro
ximidades ela capital, o govern' 5uprcmo da re
publica sentiriü muito (lU, o povo pnraguayo
visse chegar dous vapores l'lJi:, )0' ,ue no c'
taelo de inqllietação, de alarma, c l'xusperuç~ão

em que se elle ach'1, desde ü apPul'içiio da es
luadra brasileira no rio Paraguüy, poderia dar

lugar a successos desagradaveis, c que por im
previstos não fosse fiado ao governo ,~uprrmo

evitaI-os, apezar de sua melhores oisposições. »
Em face da Dota supra o chefe brasilriro, por



- \()/ -
UIlLL'a ue !J. L1e !\lill'ÇO :solieilou ü. sulJic.hl do \rapal'
Ypiranga, a fim de para clle pa sar-se, e enviando
ao mesmo tempo ao ministro I?alcon um offieio
para ser remetlido ao commnndante dJ esquadra
br'asileira nas Tre8 Bocas, retorquin-lhe aquelle
ministro por nota de 6 de ~lal'ço qllC podia fazer
ubir o Ypirang{L, c ajuntou: ( Com relação ao

oficio da divi 'ão naval bra ileira, V. Ex. ha de
permillir ao abaixo assignndo que tome a libel'
dade de deüolvel-o ás mito de V. Ex. e pedir-lhe
se sirva mandar-se caubie la cubierta dei oficio
que dicc ( En las Tres Bocas-V. Ex. ob ervará
que a de, ignaçüo des. e parlo no ofIicio póde
dar lugar a suspcitar- . ali crer- e que ir força
ue V, Ex. mio sanirá - do rio Püruguay, como
Ir, EJJ. nffc/'cr:cn. O porlador C perará algun' mo
mentos cOlquanlo se faz a Jjo'eira operação de
Slbb. l'iHlÍr o in 'oluCl'o! »

O q.ue era pos ivcl pai espertu' de uma. expe
diçúo que estreava eus primeiros passo no Pa
raguay pai' lautas humilhaçãe ?

A historia .ainda não pôde até o pre ente de 
vendar todos os mi teria des a malfadada ex
pedição; a uns 'o untoll1a que as culpa do
seu infeliz result'\rJo pertencem ao chefe da es
qHadra bra ileira, Qlltro põem a conta do go
VPTI10 imperial semelhante desenlace, altcntas a
lausulas da' lnstmc!'r)e: que dera áqueUe chefe.

Oue o te:to e espirito das ditas ill lrucções de
?i'to modo peilvuo o me mo chefe em suas ulte

norc deliberurões, parece averigllédo attentos os
trecho' ')eguinte' de ~eu alicio rc ervado de I) O
de Abril:

« Se tudo uanto tenho expendido me determi
nuvü, além da torça e do epirito das insl1'ucções
do gove 'no imperial i.l preferir os meios pacificas,
e sómcntc empregar a força em ca o extremo, a
~bservaçi;es que fui levado a fazer a visla das COIl
ferencias que tive nas capitaes de Entre-Rio. , e de
C~rrientes, conspin J"1(1 para robustc e1' aquella.
mlllha re~oludio. )

E mais 'lbáixo:

11.
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« Porisso qllando medilo na importuncia, e al
cance do passos dados pela offiâosa diplomacia
anglo-francc!Ja, nào be ilo em acreditar que Y. Ex.
approvariÍ a condosccndencia com que me prestei
a sobir em um só naviu, e a mandar que a esqua
dra se afastasse meia legua da aguas do rio Pa
raguay. »

Entretanto em uma resposta do conselheiro Pa
ranhos dada a proposilo de artigos publicados
liO C01Teio Mercantil Acerca da referida expedi
ção (112), encontrão-se os periodos secru iote :

« O oflieio reservado do Sr. Pedro Ferreira, in
serto no CorTeio Mercantil de 16 do correu te, n:
vela bem clara meo te que as instrucções au tori
savão um procedimento energico e milita-r da
parte do nosso negociador, e almirante, dadas
certas hypotheses. De outro modo niio se esforça
ria elle por ju tificar-se, com tantas ponderações
de se ter adstricto ao procedimento que observoll
desde as T1'cs Bocas. »

E mais adiante:
« Negada a satisfação, ou recusado o livre tran

sito a nossos navios para Mato Grosso. o almirante
tinha, não só autorisação mas até ordem de [orçar
a passagem, fazer subir para as aguas brasileiras
do Alto Paraguay dous. ou trc dos navios-pe
quenos que compuuhâo a expedição, e nesta atti
tude ag'l.tarda?' novas ordens do governo impe
rial. »

A notavel divergencia entre as expressões do
chefe Pedro Ferreira, e o que fica ponderado da
parte do illuslrado ex-ministro do gabinete que
enviára ao Paraglluya expedição, colloca em per
plexidade o espirito mais penetrante para tirar
as illacões.

Se o 'chefe de esquadra Pedro Ferreira contras
taudo as ordens do gabinete imperial que o au
torisavão e até lhe determinavão que obrasse com

(12) Vid. Correio ,uercalltil n. O~ ~!J e 50 de 18 c 1!J de feve
reiro de 1868.
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energia, deixou a divi fio naval de seu commando
na embocadura do Paraguay por mém condescen
dencia, como üllega em seu omcio, condescen
dencia que elle aliás, faz derivar da f'orça e espi
rito de suas instrucçõe5, e pelo desejo de con
trariar a officiosa diplomacia anglo-franceza (como
parece ter-lhe sido terminantemente recommen
dado,) porque não se o obrigou a dar contas pe
rante o paiz de procedimento tão altamente irre
gular, maxime da parte de um militar; e até ne
gou-se-Ihe a formação do conselho de guerra que
olicitüru, para justificar- e das grave a~cusaçõe

que lhe havião ido 'lirigida ?
Do exposto infere- e que a respeito dessa expe

dição, a luz indu não se fez, sendo certo que as
citadas instrucçõe c a correspondencia mais im
porlante a ella relativa, jazem na trevas, re tan
do apenu ao hi tariador, ou chronisla, para for
mar eu juizo, algumas notas esparsas, ainda
assim assaz dillic.eis de acqui ição, e os debates
nas camarus ácerca do facto, debates eivados da
paixão politica.

Este y temêl, porém, de esconder ao paiz a his
toria aulhentica de eu grandes acontecimentos
internacionaes, ao 1as o que não é impathico ao
regimen representativo, dá lugar a conjecturas que
podem prejudicar um grande principio ('13).

Não podendo atinar com as causas reaes de
certos c1esa tres, hesitando mesmo na applicação

(13) Pàl'a J'obOJ'aJ' c ta Pl'oposição ~occorl'emo-nos ao que foi
e~pJ'essado pelo cnador Pimenta Bucllo (hojc Visconde de S.
Vicente) na e ,ão do scnado de 7 de Julho ele 18117, c justa
mcntc a propo iLo dc questões diplomalicas conccrnentes ao
Par;lg.uay:
." Jnguem pódc duvirlar que quando uegociações d1ploma

Ltcas de caracL I' imporLante estrlo ainda pI: I dentes, é essencial
lIUC haja sobrc ell;l' uma prudcllte l'csel'\'a, 1113S cumpre não
fiar a cstc princi"io uIlIa extcnsão iltimitada: nelluum paiz, par
lalnenLo algum pôde aduliLLil-a sem bl'aves inconvenicntcs.
Quan~o e dcsse o caso de uma admiuiSLraçãu qlle adiasse lUdo,
quc nan empregassc senão a pl'Olelaçlío, n~o poderia a nação
Contai', para ;\Cllllir ús suas nccessidadcs, llem CUO! o gov rno,
ndcn!)l com o corpo legislatiVO. JOl'1la/ cio C01nmc/'cio 11.° 187
c de JullJo de 181>7.
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da censura que por elles possa porventura caber
a talou tal estadista, buscâ-se o motivo desse
inexplicavel silencio em origens qlle devem eslar
fóra das discussões, e segreda-se á voz surda que
não comém esmerilhar taes assumplos, porque
sua marcha foi traçada em regiões mui alta .

Tornemos, porém, a narrativa desle cp'sodio
historico. .

As peripecias dos tratados de 27 de Auril de
185[) sobre limites e navrgl1ç,UO celebl'auo pelo
chefe de l"squadra Pedro Fene·ri.l com o clirlôdo'
Lopez farão amplamenle rcltlludas na Noticia que
demos no tomo terceiro ti respeito de igllaes con
venções de 6 de Abril de ,1856 (14.).

Todas as chicanas, todas as procra. Li nações c.llJ
plenipotenciario adverso, e de seu governo liuhão
por fim adiar as cousas a espera de que bai
xassem as aguas ruo rio Paraguay no in,tuito de
deter neHas a esquadra brusileiru, creando-lhe os
embaraços que essa situação infallivelmente lhe
acarretaria: ganhar tempo trariú para ti repubfca,
nessa conjunctura, além daquella contrariedndc,
a esperança do apparecimento de qualqller inter
venção européa, ou mesmo tia. republicas ame
ricanas.

Todas estas consideraçõe farão reproduzida
no oftieio reservado do plenipoteneiario brasi
leiro de data de H de Abril de 185!í (15).

(14) Como preludio das uegoeiações apre eutou o ehel'u Pedro
Perreir3 a uota do gabineLe iDJpcria I de iO de ])ezcmbro de
i81)~, já indicada a pago 446 do tom. 3.°, c tuja leitura e- assaz
J'eeommeodada,

(15) Cidade da As utrlpção elo Paraguay, 1L ele Abril de t8ll1í.
« 111m, c ExOI. Sr,-No omcio que a este acompanha, COI1\

data de hoje, tive a honra de Icvar ao eonlJecimenLO dc V. Ex.
o oecol'r'ielu lia cOUlOlissão ele (lue o governo ele Sua 1\1a"e5
tade o Imperador se dignou eocarre"ar·me. 'Vclle me I'estringi
a mencionar aquillo que se lJóde lJUblical', POI' isso vou a"ora dar
conta a V. Ex. do que considero reservado.

« Os eSCl'llpu! s manilbstados pelo "'overno de Buenos-Ayres:
o receios que dizia tcr de quebrar a !.leutralidatlc nas qnc tõcs
do Brasil com o Pal'aguay, quando sóu cotc se traLava por uossa
parte de fretar navios lllercautes para LranspOI'te li carvão c
de viveres; a insistencia nos pedidos de explica<.:ões sobre a
'utrarla da esquadra 11:1, aguas rio Parauú; todos esL's racIO-
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Esse prccio o locurncnto que não havia sido
publicado alé Hl68 foi ness anno traoscripto nas
colllmnas do Correio Mercantil n.O 47 de -16 de
Fcr 'feiro, cm um !lo 'qllCjO ti lorico du expc.-

romhin:1l1os com o ajusle I' romp1'a, dl'poi
;I!!ClIICS do g'overno par:wuayo, rlc ('O!Tentr.
~~rrl, s, canhfJe" (Ic ~randc c~lihre, polvora
a 'uspeilar (Ia boa (e (le lal {:"o\'crno.

« E 1[1I3ndo 00 crvei, n:io só O dc aIJrimcnto c alcance da
lingna~t~m dI' al;mn. [l1'1'iodico" puhlicado naquella cidade,
slIh a influt:llria r <I irrtf::l.o de pe •nas da [lJ'il"all{'a (lO membros
fln ç:ovcrno, cOlno l:lIl1l>CIll (f1H' o inimi<To <Ia inlcn'cnção bra
sileira no E 'lado Orienlal h:.lYiào alli ',lal> lecido seu quar
lei ~ellcl';ll, [I'nllo aSila frcnlc O violento Pacheco y Obes, cm
{jlle 'om isto houl'e se o mai Icve indicio d que dcsa!rradal'ào
ao g-o\'crnaul S d RllenoS-,\yrcs, inclinei-me ::t ::tcredilar que
h(wi(~ p/alio combinado I' apr'a;ado lJ(tra o momento, em que 1'01/t
1}/,ssemos hostilidades com (I Pllro(J!lay. ,e lae ho~tilidades se
eles cm, rra. pl'oval'cl QUc apparccc~ 'c a necessid::tde de reile
ral"se.: a illll'I'VCllçâo no ncgoeios du E lado Oriental; cr::t pro
I'al'el Laml>cm que não 1'0 selll a i lo illdifTercntes a F1'ança e a
JI/,'l/alerrn, quc ol>s l'v:l0 ('om ium' e de [lCilO a inJIuenci::t da
POlilica (\ gabinelc imperi;ll nestc p::tizcs.

" Todas esta considl~raçõc 1111' COIII' nctl'ão da ncccssid::tdc
dn Si'I' callte/oso obscrvador dn,~ instr!lcçi'ies lJuc r. E, '. me havia
(/(u/o, Sllbl'l'LlIllo Quando não Cllconlrassc o general t:rquiz3
fl'anca e Icalment decidido::t nos II ravor,

" O mitO sllcce so da ultima illl'a ão n::t pro\'inci::t dc Dueno, 
A)'rc collocou-o na aIlcl'naLiya dc procurar o apoio c pro
(ccrão do Bl'a iI 01\ de ccdcl' ;is imposi 'õe do gOl'crno dc
JlucIIOS-AYI'CS. A proposições elll nomc dclIc fila ::t Y, Ex,
1101' A. Lama (lIas (fuacs tive cOlltecimenlo aotesdcp::trLir das
ilhas dc Omos) II1C raziiio acredit::tr quc pl'cfcriria o pl'imeiro
:ll'hill'io; pOJ'ém elell~ro de poucos di::ts mudei elc crcnça, por
s:lbcr na cidadc elo I'aranú que 'C 1ta.l'i::t ultimado ::t com'en·
1):10 cntre o gOl'cl'no (le Bneno -Ayres e ela Confederação;
sendo para nOlar que i 'lO se dcra com b::tSl3lltc elcz::tr para
Ul'quiza., quc levc dc ordenaI' o destcl'l'o d::tqnclJes mesmos
chcre qllc cllc proprio armÚ"::t. Finalm nte, a sua auseneia. da
capital, sem dUl'ida calculada c effl clU::td::t pal'a Cl'ilar o con
taclo com o enc::tl'reg:Hlo da mi são do governo imperi::tl ao
]'araguay não me deixou !TI::ti duvida do que poderi::tmos
csper:n' d::tqllcllc gencral.

" Cumpre-llIe dizer aqlli mbor3. parcçn cm nexo, quc muitos
(lo ch res milit::tl'c cOlllprOll1ctlitlos pai' a 0101' de Ul'quiza e
paI' elle ulLim::tll1cnLe nbandonados, p1'ocurárão-mc já pesso::tl
!nente, j{r por meio de carla , offt I'cccndo-se para scnil' ::to
Imperio na. guena quc suppunhão infallivcl entrc o Br::tsil c
o Paraguay,

cc Se Ludo qnanlo lcnho eX[lcndido me dclcrmin::ty::t, além da
{orça e do eSJlirito das i11.strurrõcs do govcrno impcrial, 3. prc
fel'll' os mcios pacificos e slÍmenlc empregar a força em e::t o
extremo, as obscrvações que fui lcvado a fazer ii vista das con
fel'cncias que tive na, c;lpil::tCS dc Rlltl'c-Ri0 e de COl'l'icnl r
con,pil'ÚI':ln para rohllst'cel' aqnl'lla minha r '~olução,

'l', 11
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dicão, sob a assignalura do infuligavel publicista
brãsileiro o Dr. Mello Moraes, e Sllü aulhentici
dade, não sendo então contrariada pelo rui nisterio
competente, parece ao conlrario ler sido l'eco-

cc Na' n~j:H)a, t~nto o ministro GllliclTcs, COIllO o vicc-pTc
sillenLC di cOll!'cller:u;.âo, se 1Il0SLrarau lJ:lrLítlal"ius da poliLi'u
do governo bl'a Ueiro 11:1 questão dallavrgação Iluvial; l11as uão
deixárão dc (lizcl' que jul~av~io acerLado qlle ante d e 111
Ilrcgar a força se .em~regass~m. os I!lcius ~iplulII:1ticus; f'al)~
Ião-me na CUIIVentenCla da IlILllll:Jç.ao preVIa, e lia dc .IC nua
orrender o melindrc da rcpu/l/iws vi::initas, OIlUU a p07J1tla('ãu se
achava um tanto assustada com o app(~rato de (orça 1)0/' parte
do Brasil nestes pai;;es.

cc Tivcrão a conveniente rcspo la, que aC:1bava com a :1. er
ção seguintc: cc Nas mãos du prcsillenLC Lopez cSLá :l escolha;
IlOSSO procedimenlo será a .iII, ta cOnSel[llClIci:1 do delle. »

« Da pane de Pujoll0, pre. identc (1a [ll'lJvillcia de COI'l'icntes
a mesma }jn~uagem c de llIinha p:1rte :l JIIeSllla rcsposta. P,
como li depOIS no Semanal'il) (jol'Ual de Lopcz) ljllasi as l11esmas
palaVl'3S que havia pl'ofcrido na confercn 'ias com o vice,pl 
si'ctente da eonfederaç;1O c com Pujullo, reco Ilheei rluc um delles
se COl'1'cspondc com o meslllo Lupcz.

" No porto da 13ajat1a o cornlll<lndanle do \':1por norte-amc
ricano lVatcl' lVit(;h c seu illlJllcdi:ILO me procllrárão e rela·
tál'ão os pormcnores do eonll iCLO com a bateria paragll:lyil do
lLapil'ú; e embora o fizesscm de um modo f'avoravel á sua causa,
todavia Icvárào-mc a suspeiln.r fluC a1ltlellc cool1icLO fôra crcado
calculadamente, pal'a dai' lugar ás vloleucias que costuma em
pl'cg-ar os ESlados-Unidos.

cc Os dilos officiaes americanos ncgárão ao Paraguay dircitos
á mal'gcm occidcntal rIo rio dcstc nome c acrcscelltárào qlle
havendo alli terrenos da confederação, dc BOlivia c do Dra ii,
lIa panc boliviana, já CSlão empr -gados capilacs fIOrle-amc
ri 'anos,

cc N:"lo mc passon dcsapcl'cei ido o partirlo que do conllieto
eutre a bateria 1);1 I'aO'U:1)'3 e o vapor nOI'le-americallo sc podcria
Lirar nas confercncias com Lopcz.

cc Por outro lado. se nesse proccder houvc com cITcito calculo
e desejo dc provocar conflicto cnLre os Estados-Unidos, e o
Pal'aguay, me parcce quc não devcmos perdel'dc vista o pcrigo
que resull:1rá do estabelecimento dc sllbditos d:.l Jlião nas
marl\"cns do P:lragual', sobretudo na ilha do Atajo situada na
eonllucncia deste rio com () Paraná, ilha cuja imponancia ti
devidamente comprehendida pc lo ditos o/Íiciaes do Walel'
H'itch. .

" Oi conselhos (quc outra cousa não foi a conversaç~o desles
offieiaes comigo) os consellJos de cmpreg:H a força'dcsde quc
chegasse proecdião não só do desejo de verem eahir o aCLual
governo Iaraguayo, como da convie~ão em filie estavão e~)es
e muita gcnLe rle Corrientes, de que Lupez )];\0 1I0S podcria
resis~ir. As IlIcrlidas de precaução, tomadas pelo presidente,
l'evcla\'ão que clle contava com a derrota.

" Consistião' as principacs dessas medidas na retir;H)a das
fumilias, quc habitão ii beira-rio, para o interior; na rcmoção
dos cofres, onde ha valorcs lllelallicos; na coucentração de
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nllecida na resposta a que aUudimos I mais:
acima, do conse111eiro Paranhos dada ao re
ferido Dt. Mello l\1oraes na questão por este
levantada sobre o vertente successo interuacio-

forças nas baterias (le lluOIaytá; e f1nalmente na repetição de
I'e istcncia IJO ponto de 'l'UCUl1lbú, que cobl'e a eapital.

IC Estou cel'Lo de que essa resistellcia facilmente desappare
ceria, mas julgo ter sido mais vantajoso o andamento que os
llegoeios tomarão, em consequencia da declaração e dos I'eite
J'ado protestos que recebi, do que o governo pacaguayo estava
dispo to a tratar, a conceder o ([ue rosse justo e razo:.wel, etc.,
como se vc de seu jornal, o Semanario, da primeira nota
(Lue recebi, c mcsmo d toda a subsequentc corresppndel1cia.

(( Por isso, guando medito na importancia e alcance dos passos
dado pela ofl1ciosa diplomacia anglo-{rlZllce::a, não besi to em
acreditar que V. Ex. ap/lrovará a cOlldescclldcncia com que
me prestei a subir elll ulll só naviu, e a manei:1\' que a esquadra
se afastasse meia legua das aguas do rio Paraguay.

IC EncaminhaeIos os negocios assim e esperançado de tirai'
partido elas qualidades peSSO:1es do presidente Lopez, escrevi-lhe,
no dia 4 de ~farço, uma carta particular, de que junto cópia
s~b n.O 1. A. resposta que tive (n.o 2) parece justif1car de sobra
o passo que dei. Os ob equios feitos no dia de minha chegada
a Assumrção e ainda delJois, servindo á politica do pr'csidentc
perante seu povo, são por outro lado uma prova de que muito
se pa"a com a malleira por que tenho procedido.

" Passo. agora a cxpô/' a V. Ex. o qt se tcm passado nas
conversaç,õe3 a sós com o presidente c ultimamcnte com o
gell~ral seu f1lbo, a quem nomeou plenipoL.enciario para a ne
goclaçao dos traLados.

", Não tenho conferenciado com o ministro de relações ex
tenores, D. ,lo e l-alcon, nullidade eompleta que o EXUl. Sr.
coo elheiro Bellegarde conhece perfeitamente.

(C ~odas a vezes que tenho procurado entender-me com o
)lreSldente dirijo-mc por carta ou verbalmente ao ministro.
Mas a submi s:1o deste é tal, as suas attribuiçõe são de tal
maneira limitadas á assignatura de certas peç.as Qfficiae • que
nunca responde promptamente, nem sequer abre os oflicios,
notas ou mesmo canas qne lhe escrevo.

" DilO isto fica desde já entendido que tudo quanto o go
verno tem deliberado passou-se sem inlervenção intelligente
do 5CU ministro.

" 'o elia 1:; de l\rar o, antes de fallar (10 presidente, procurei
o SI'. D. José Falcoo. Reccbeu-lIle eHe mui urbanamente,
levou-me pouco depois á presen~'a do presidente e immediata·
mente retIrou-se .

•(C A só' com o presidente, signifiquei-lhe em tcrmos conve
nientes o <?bjecto <liL missão a Illeu cargo.

IC q presHleolc fallou-me primeiramente na queslão Leal, c
depOIS na dos Lratados.

« Q.U;lIlto ao primeiro ponto estendeu-se em protestos de
respeno e de consideração para COI) I) Imperio; procurou con
V~IlCCI'-lIle de que não havia otTcndido o Bra ii; recordou a
Clt'CUIIIstancia dc ha.vcI' scmpre tratado' com provas de estima..
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nal; reproduzimo as espre.:;sões dessa resposta,
eíl-as :

« Oomeio reservado elo Sr. Pedro Ferreira in
serto no CO/Teio JJr;rCCl'lllil de lG cio cOl'1'enlc

ao 110 50 COIl ui' c mo trou-se como (file lIIagoado por csl' uão
jlrocural-o Com frCljUCllcia.

te Note V. Ex. quc até áquclle IIlOlIlClltO (l prcsioclILe :1ilJda
11ão tinha lido a uota Oe V. Ex., datada de 10 Ile Il 'Z '1I1!Jru
j]ndo. Disse"lhe por isso aquillu l!Ue lllc pareceu illdispellsave!
para encaminhar couvenienlell1Cllte o lIeg"ociu da :ltiSl).U:úo.

te Quanto ao Olllru objecto da cOlll1J1i 'sãO, o ajuste e ce!{'
bração dos tratado , o pl'esidellLe disse (!ue estava liaS lIlel huI' 's
disposiç:ões. Recordou que já havia ec!eol'a(lo Illll tratado eOIll
o Sr. Pimcnta llueno, e cL,eg-ou u dizer que ho.ie sc /i!liritcw(/.
1Jcla ?'cjcição quc so/Tn!I'n sClllclhcmlc tl'alado. n '(;onlou lambem
que se achára lias melhores dispo ições Jl lelllpo do SI'. BI'I
lcgarde, e como que censurou o noss govcrllo por illac\:üu
(coherente com a linguagem do periodico SClIllwal'io), e de
JI!orou que não se tivesse COII) o dito Sr. Bclle~arde celebl'adu
O tratado de limitcs e o de navegaçüo e comlllcrcio. Foi vi ivcL
â predilecção que mostrou por e te scnhor, poi' dissc pOl' dilas
"eze : " Ninguem ~eiu ainl1a ao l'ara3uay tom mellJOres tle
sejos e que mais .iustilic:1s e as symp:llhias qlle inspir:1ya. "

" l"inalmcllte cOllcluiu, dizend0 « que tellúo-se dis ipado as
esperanças de ajustai' com o fil'asil :.Js c1iL..1 queslÜ 's d' limitcs,
11avegação e commercio, revivião a:;ora taos e. per:lllf.:<lS COIII ii

minha che~ada, e á vista da mUlleira [lor quc cu eUC:lmillllava
os negocioso

" No dia 22 tivc . e"und:l confcrencia com o prcsi<l nLe, qlle
ainda vacilava sobre a ali fução, soore ;1 nOJllca{'ão de plelli
]lotenciario, e sobre a procedencia qlle devia ter a saLisfaç-üo ao
~'econhecimento do caracler <.IiplomaLico que me dava a carla
crcdencia! ou inversamente.

II Che"amos ao acconlo de que <.Iou cunta no outro aflicio
de hoje.

te Devo observar (lue achei, como V. Ex. prcvira, menor dil~

ficuldade em dar-se u saLi façào e a . alva, do que cm e de
clarai' quc o govcrno paraguILYo cstava dis1Josto a l'eccber qualquer
enCarteI/ado dc nc,!ocios do Bra8il, c mesmo o Sr. Leal. Devo
mais oh ervar que':l redacção da nota me pareccu ati factoria
e inteiramenLe conforme com aquillo que se havia combinado.

te Preci ando acUI-ar o negocio da apresenlação <Ia carla cre
denciai, e obtcr do governo a ord 'ns lIe(;e sarias para qne ll
hisse sem embaraços um vapor llue lel'asse a participações
que era urgente endereSS:ll' ao governo imperial, e (!ue lJão se
ria prudente confluI' aos correios <1:1 rcpublie:l, desde a capital
:ll' as 'Ne ·Doea, olidtei nOva ellLrCI'isla, que !Ue foi contc-
dida facilmente. .

« Quanto ao Jidmciro objeclo,:t seg-IIrOU-IllC Oprcsidente qlle
cstavao datl:t· a ordens [l'ara a 1I0:nc<t(:áo tio p1enil'otelJ ·iario.
Quanto á vinda do 1llaracrmã,ob ervei (!ue o mcsmo presidente
estaYa disposto a cont.rariar-me.

« Disse-me que a e quaclm ainda r-sLava n:l.S Tres-nocas;
que o afliciaes bra ii 'iros (qlte não tem ill0 a terra) L:1ll pro
I'Hla lo, cm cOllyersa~'ões cOlll 1',\s~agcil os de na ias que snbil'[lO,
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reveja bem Cltll'ul11llllLé flue as il1sLI'llc~.{ics nuto
risaviio um vroecdimento encl'gico. ' .. »

Om se aqllcllc di-'lincLo e tucti'ta, ponderando
que a phl'uSC da' iuSLl'Uc.ôes não pudera ler sidu

doutrinas [lcrig-osas c ofl'cusivas do governo da rellublica. Nesle
s ilUdo ab,tluelou o pI'esillenlc.

" CabclIelO-UJlJ n. "cz de 1':llIar, pro 'uI'ei convenc I' o IJI'C i
denle lia I'a/la d" vcracidade tias noticias qUI: lhc ch('/;"al',io, I~
da I'alla ele procell 'Ileia ele suas I'aZõ's, para llle ditlicullar ;l
villda do pl"l[lIeuo vapor .llal'acanü.

" Novc dia' anle ao lia uns a COIl1" reucia hllvia allparccillu
no Selllrrnnl'io um UCt;I'ClO, vel'lladeiralllcnle allllull:lli\"O uu ele
:.l de Outubro tlu iS:}'!. decrelo no qual o ;.ro"el'l1o UO Pár:lg-uay
declaral'a qu' ~\ prohlbif;ào (;Olll,illa Il:lqucllc IHio era cxtcllsi,V;l

,aos "apores UI) guel'!':t esll',lIlgelI'o:, qUI! a pOl '1I1:1a, quc tem
lraladus ele eOllllllcrc o COIl1 a I'ejlUlllic:t c agelll.es eliplolllalicus
ou consulare, ua capilal quizel'elll sc uesliuar ;IU ponu llc As
sUUlpção para o crvl~:o dI' sua corrcspoudl:ucia,

« Desle decrelo me Ilrevaleti, COl1l0 dl~vin, para lleclarar ao
presidenle que [lcula afIuillu a qu' liuha dircito ii viSl,1 do seu
]lrOllrio decreLO, A' i'lO acrescpulci I[Ue SUllpullha haver' sin
ceridade eUI lOllo o no "u proccdillleuLO alé CllL:iO, IJllC lIÜO
concebia o fIue era cOllfiança 111l1Ilar1a, c, lill:"ln 'llle, flue sc se
mo negasse a vlnua do l':qlOI', eu cOllsitleraria lksnecessario
COllliuual' a lralar COUl qllCIll uão lue relribula as dClllollslrações,
lanlas vezes uadas, de que COllliava na iuccridade c nos pi u
leslo do governo 110 Paragua y ,

" Recordei au (ll'e id nle 11111 1"aclo que foi o de tomai' caSlt
cm lel'l'a • de ii ella recolhcr-me no dia seg"uilllu ao da apre
seulação da cl'edcnciaJ,

.e A furça dusla aqj'UlJl ntal;ão, ajuuada pelo tom de fil'l1lCza
eorn que me pronunciei, ollcrarilo tlllla rel'olu\:IO 110 :luiuIO do
presidcole Lopez. Tomou 11111 ai' ami:::avel \ lue (lisse cum ad
miração: "O Sr. p]euipoleucial'io c iUCOlllltlodou P l'ólle man
dnl' vil' O Jl1al'a,cltl/(t, »

llespoudi-llJc elllão:
" N:io IlIe illeol1llllod,~i, SI'. pre, idellLe, dis, C e digo a V. Ex,

quc em que lão de conlialll'a llflU c011hel'o IUcio lC1'I110: ou
coufio ou não confio.»' •

lteplicou-sc-Iu iliuda:
Oh! /"oi um homúrc camúia lo!
J\eslabcleceu-'I: a h:Il'l1Jouia l' dc 'P di-IlI(',
II Jâve V. Ex, llUc, 'UI UlIl llcH"ocio lão simples, qual a villlia

(\0 llcqucuo Va[\llI' JI((I'aCanll, o j)1'csiuellle do Paraguay eSlava
enchcrg'ando, 011 liug"illLlo que enellerg'ava perigos, Vê lambem
V, Ex, o ]1,U'lido que se póde tirar de fallar com energia nas
(J(~casiões oppol'lunas, Tal ver. me seja ainda neecssario e mesmo
torço'O proceder de igual IllOdo para que se termine amiga·
\" Imenle a queslão dos tratados.

" Re la-me fallar no que se Lcm passado relativamenle á es
colha de plenipotenciilrio e ú cclebl':lção dos traLados.

"Nosso eon ui e o de l'ortu~al me dizião a principio que
o plenipotenciario seria GeJly. Inclino-me a crer que o propl'io
GclIy alimenlou a esperança de sel-u, visto que por inLt:írmedio
do Consul pOl'luguez mandou pedil' que nflo dis esse cu :H]1:I'i
tel'-me el/e procurado cm 1110 mcvidéo.
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redigida da [órma ullribuida ao gabinete imperiul,
argumenta entl'et:mlo com o contexto do oflieio re
servado para prova desse lJlesmo asserto, torna
evidente assim a sua authcntieidadc.

" COlllprchendendo o Jlc:1I1ce dcste pedido, e não te:Hl0 ainda.
:I I'cs[leilo do diLO consu\ porLugllez segllrança' ele que fosse
<Iiscl'cLO e leal re pondi: " quc 11:l\'ia e IlIiI'o II on engano da
pane rio mesmo Gel\y; que IlIe :ullllirava de lal pedido, filiando
era facto que 1105 não tlllhamos encontrado, c línallllente que
se l)Qr ventura. a noticia de nos ter Gel\)' fallado pr()villlta de
COl'rient 's, era provavel Que se achasse alterada pelo eOllsul
paraguayo alli resieLente, fIne ouviria mal do governador Pujollo,
a qUClll eu ómente dis "ra, que constava em 1\l0Dtcvid~o que
Gellyjulgava muito pos'ivcl e até facil a eeleuraçáo do tratados,

" Pelo (Iue posleriol'lnente se me disse, csta minha re po ta
sa ti fez completamente a Gell " que couHrmou todas as miuhas
:lSscl'ções.

" Se esle homem tive se sido nOllle:1do P:1I':I a celebração
dos tratado é I1Inito provavel que COllcorfl::sse nas proposi~:ücs
<lo goverllo do nl'a 'il, ~ào foi, porém, elle nOlneadu, Ilias sim
o general f1ho do presidclltc .

" Se por UIll ladp esta nonle:1çáo, pondo-me em contacto
com o paragu3)'0, lIue pa S:I por no so Illai violenLO oesafl'eclo,
parece indiear má vontade oa parte cio presidcute, pOl' outro
lado tenho reflectido que no paiz dá-, e muita illlpOrtancia as
fuucr:ões de negociador, e que o presidente, tcndu Jllnilo em
vista preparar os animos e as cousas para facilitar :I elevação
tio dito geuel'al ao pollcr, cm sua I'alta, não se sel'Vil'i:1 lIclle
sÓlllente para ser o representante e éco ue embaraços e lIe UllIa
recusa afinal.

" .Iá duas vezes conferenciei com o genel'al, a 2," a\) 1I0 C01'
rente, perdidos os dias iII te I' III edios ,porque annui a não se
trabalhar na semana santa.

(( Concordamos ell1 (lons pontos: 1.0, dividir o projecto em
dons, 2.°, di cutil' com auticipação o lIe limites.

« O general, de accol'do com o presidente e coln o periodico
Semanario, onde se tem publicado artigos que pareccm reearlos
indirectos ao negociadol' brasileiro, declarou que 11:1 celehração
do tratado de eommcrcio e navegação não haveria duvida al~
guma, Que clle reconhecia as vantagens que de tal tratado re
sultarião pam ambos os paize , Quanto a limites perguntou-me
qual o ullimatunt. Na segunda conr rencia (não o tendo feito
lIe propo iLO na primeira) declarei-lhe qne na linha de limites,
llroposta pelo governo brasileiro, estavão feitas:ls Illaiorcs con
eessõ r.s á que poeleria aspirar o Par:lguay; e que portanto não
se podia a dmitlil' modificação no re pectivo tratado.

« Propô7.-me, t.alvez para experimentar-me, que discut.issen~os
por escripto a questão de limites. Il.espondi-lhe com precisao,
dizendo cm summa que não t.inhamo tempo, nem eu nem clle,
IJara taes trabalhos, e quc não me tinha. munido lIe archivos,
e de alfal'l'abios velllos para sustelltal' uma polemica de ca
racter tatl'ez puramente liUerario.

« Acolhendo urb:lnamentc minha respost.a, concordou eJl~
que teriamo am:luuã uma terceira conferencia, Como i to tera
lugar ant!ls da partido do ~laracanã, se OoCcorrer algum:1 cousa
import.ante Lerei o cuidado de levar ao conhecimento de V. Ex.
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De jO'ulll natureza, e revelador de oult'os mui
importantes incidentes da referida mi são, é o
olficio do me mo chefe, dalado Lle 0 de ~]aio (16).

(Ui) OIJi::io,-~al'il. o nünistro 1\ c, lrangeil'05,-, Ja.i0' 2:1 .lc
18115, II EIII ólliclo datado da A'SUlnp{':lO, cm '11 de , bril, remct
Iido 110 vapor Fiolllâo, live n. haura dc pa~Licipal' a V, Ex. f!
IJlll: !taviá occol'l"ido elll nJlnha COIIIUl!SSaO ao Paraguay ale
a1luclla dala, A.,ora passo a e, pClldcr o flue se scgu'iu até o
dia cm que reLir\'i-nll', '

No dia 12 cio dilu 1l1ez dt'110is que par'lin o Jlamcanã tio porlo
da ASSUlllpÇ:iO com os ofl1d IS Ilara '-, Ex. veio vi itar-llle o
gene!'al LOPI'Z, e ue~sa uc 'asiao di e-me ,flU,e cnconlr:l\':lllma
dllvida no primcil'o :ll'li::w do tr?l:H.!o de Illnl~c , qlle neees :l
rio era ~cr cst:!arccitlo pór C"cl'lptn, para as 110 salvar sua re,
ponsahili'1:luc, e que pori' o 11'10 podia I l' lugar a confcrcncia
:lfll'azada pal'a o dia seguinLe em quc eu I'C pondcs c á nula
qlle ia I irigir-Ille, lIe:polldi qllc li~1 via rnào pia ivcl para
se lIâo llar priocipio ás cOllfercnci.ls, pois que llella cu poderia
dar com mais aIDI)lidüo e clarcza loda e qualquer explicaç:io de
quc carccesse' pOllllcrei-lbe os incoIl\'enienles de disculir taes
questüe pOI' meio de Dotas, poi' que par3 cvital-3S é que se
lIolue3vão plcnipolenciarios a (jm rle que nas couferencia ver
baes fos'elll dis olvidas quae quer duvida e dados os esclareci
mentos preci 'os, a fim dc e chegar a um accórdo, o (lue não
eria pos 'ivd couseguir por lIIeio de discussão por e 'cripto,

senào tal vcz depois U Ulll:!. demom incalculavcl. O general nào
11ôlle contral'iar e,ta razões, porém in i'Liu ua prccisão que
tinha de pedir a eXI)\ica 'õ s por cscripto, e deixou atrcvcI'
que assim procedia '1\1 virtude tle instrucções de seu goverll,u.

" Logo que se I'etil'oll o gencral escrevi ao prc idente an
nuu iando-Ille ullla visita lIIinha no dia immediato, ao que ,'('s
pOli leu que a r cebcl'ia com muito go lo. O lilll de ta visita
foi alll'eseol:lI' ao prcsidente os incollvenientes da discussão
entre os pleni\)otenciarios por meio de notas, lOas nada con
segui c me cOllvenci tle lfue o seu plenipotenciario assim pro
cedia em virtude tio qne elle lhe 01'l1 n3va. Estranhei a 111:1
neira pOl' que de ta vez comigo di cntiu sobre varias objectos
das negoeiaçãe , pois abundou cm qucixas contra o procedi
mcnto do govel'llo imperial em diversas épocas, IlOr uma
maneira picante, pelo que l\1e vi forçado por vezes a responder
convenientemente, pOl' isso LIão terminou esta \'isita tâo cor
dialmente eomo as antecedentes.

" No mesmo tlia 13, 30 pÔI' do sol, rccebi a annunciada nota
d~ l{eneral, constante da cópia n.O 1, ii qual rcspondi com a da
copia_o,o 2, qlle foi entr gue no dia iml1lediato ás 10 horas da.
manha. Pelo portador o tenenle Ferreira de Olivcir3 mandei
dIzer ao general que era preciso reunirmo-nos aQuella tarde na
~ala ,das confereucias/ ao que respondeu que alli me esper3ria
a~ CIOCO hora fIa taroe. A' hora indicada reunimo-nos, e cntão
disse ao gener:!1 que como me parecia que estaria atisfeito
e~m a minha re. {Josla ii sua nota, c como já por vezes eu linha
tlll~ quc não I)odla demorar-me, queria saber se no dia seguinte
darlamos principio aos trabalhos tio tratado tle limitcs, A. isto
respondeu que ainda não era possivel, porque el\ não O tinha
comprehendido, talvez porque não tivesse sido bem claro em.
sua nOla, c que wc ia explicar COI!\ mais cl;u'ez:I.
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Os lralados d mil OilO"Clllos cincocnla c "inco

" Entrámos cm di~clls'ão obre a materia das not~s, mas cllc
tlecliuou da qucstáo, e insistio na Ilcce itbde dc llIe d!rigil'
segunda I ola.

II O geuerJI ('sfon;ou-~c nesta occasião em manifesrar ~C'n bons
de ('jos na coue lu. ào dos 11':Il:l!lus, eorn CSl1l'C'wll(ladc no de
'omfllC'l'cio C Ila"o'c;;a('"u que cnleudia illlel'c 'S<ll' muito ri :Ilubos

(J' p:oi11>~,; y sobn' estc olljCCLO m:lIIife, Lou. id,;a. uppo [as as
qlle dCJlnlllaO no l'al';L:;ua~ l' .Iatll'amcnlc ii I'I';lOffu 'za dc n:l
wp<:,âo c' COlomnl'ciu as t[ua'- jul"'o ter el/e adquirido em lia
"iagpm a ElIl'Op:'!'

" :'\0 cra 1:>, l1u:, I'a domin!=o, proclIrei o gr,neral e clissL
lhe qu • 11:'10 IIlI' 1it'1ll01'ata na As IIl11p '~\() lllaL que oito dias,
Iillllos os Cfuac' (1<~I'iao eslal' I'C 'oll'ida :lo qlle we do tl'al:ldos.
TIc. pondr,lI que III lào curto pr:lzo 11:10 I'a pos ivel l'enCCl'l11OS
os tr~lIalllO que linll:lInOS a 1'1l1.N, fJue quautu :lO tI'alatlo de
l1:I\'eg:ll:âo c coullnercio Ililo havia dUl'idas de con 'idcl':lção .
que por i so desde jú lI1e :lliançul'a que h:lyi:lmos de ccncordar
TI:1 sua ('0I1clu,':10, I1Ins que 110 de limites viu grandc ditliculd:lrle
vislO que P.U não (Icclin:lv:l da linha ele jilllites illtlicnda no
pl'ojeclo. T'er;!llIllei qllal er:l a Jinh:l que propunha. lIespon
r.eu-l11e quc para prop(il-:\ era neeessa\'io pliml?il'o abel' C0l110
u cntendia o uU I)O,~~idt'lis C'IO que e fuuda Y.'l. o projecto de

Ir:llado por mim apresenlarlo. Ikplil]ll i-lhe que na minha nota
ultima linha explicndo a intclli~eu'ia npplic~lção desse pl'in
('ipio, mas flue e o que ()lle prctendia rra ,ab I' qual a igni
n a ':10 e lail'cz r Clyulolo~ia das p!lra es do principio, u jul
~ava materia l'xcentrica do dCYl~rc de plcnipotellcial'ios ge
l1el'aes, pOl' se nchar 'llfTicienteOlcnte r.scl:ll·ecida pelos clas icos
p nos diccion:\rios. O ~enel'al licou um pouco "pxado 1'0111 e la
I'l'sposta, e ullimou l' ta nossa elllrevista dizendo que no dia
seguinto me mandaria n \'esI10SI:1 :í lOinha nota.

l< Depois l]ue deixC'i o ~enerul procurci o pre idente que re·
crbeu-me com amabilidade. Fallamos sobre as negoeiaç'óes, e
toda a cOII\'er ação iudicou bom )'csull3t1o, sem COnttuuo de
si til' clle da intell('11C de replic:lI' a minha ultima nota.

l< AprOyeitei:l occasiflo de lhe rallar lia iria dos "aporcs á
M:llo Grosso. Uostroll rcpu::;nancia, ma nlio negou positiva
mente a permissão, fic:lndo esta matel'ia para depois das nego
ciações do tratado. Esperei até o dia 1G pela nota do general
e como não a recel.>csse, tlil'igi no dia 17 pela manhã uma carla
dizendo-lhe que ás 10 horas ia t'allar-Ihc na sala das conf'e
rcn ia • A'5 91/2, não lendo recebido resposta, dirigi-mc a
palacio, porém no caminho me foi entrc"'ue ulIla carta em que
/llC llizia o dito general quc me e pcrava no lugar tio costume.
Ahi dissc então ao gencral que, como não IIO.lvia I'ecrbido:lo nota
promettid.1, queria saber se tinha I'e olvido dai' pl'incipio a
conferencias, ao que se podia proceder jú, pois ([ue devia partir
no prazo qne havia. (lado.

« Respondeu que não lhe 1.inba sido ]lo sivel emial' a nota,
porém que se estal'a passando :l limpo e que naqucl/e mesmo
(lia a enviaria. Nesta occai>iiio tornou o general a fallar nas
(lifficu1darle5 Que encontl'uva em se proseguil' nas negociações
do tratarlo de limites, yisto t I' ell tanta pressa não quercr
presta r·mc [IS ex fllica 'ões que sc cxigião por e cri;Jto sobre o
prim iro artigo do tratado. .

« Respondi que nnnca me ha"ia negado a prestar os esclarecI
mpnlos I]UC se e~igi:10; ao quP m nef.":lYa el'a a rÓI'ma por qllP e



niio rorüo l'i1lillCl1UOS, c as rHzue:; li ~S-'

C~i;;i:l tacs csc!:\I','cimcJlto:, p:'rrcIHlrndo-5c di. cutir 03 arli~oc;

<10 trata lo por I leio ele notas, llllllifieando-se por esta fórma
/IS vallt~;;ells {\:1~ confel'encja \'()rbac:'. enlrr o plenipotenci:l
1'10. sendo as cont'erencia. verba s a pr:ltica de negociar tra
tad.js t: pal'a njo fim .c nomeavao plenipoteilciarios,

,( Fallei ao ll'cneral na ida do "aporr. para ~[alO Grosso t'
ellc licou de fallar a en pni a c te respeito.

II A's iS hora.s lia tarde do me 'mo dia 17 recebi a nota, cópia
11,0 2, ua qual o general in is te na explicaçã tio uti possidetis,
conforme entendia e ({uerin seu pai. Pelo Conteúdo desta uota
e <Ias anteccllentes e pelas ont'crencias COill o geuer:ll c ~01!1
o pl'csidenLC ruo convenci de I{ue linba havido mudança ele
jnten~,õe5 no prcsid ,nt a rc peiLo da elebr3t:ão nos tr:Hados,
e qne sómcnt se queri:'l demol'ar a solução eom disCll sõe
ii terminaveis at': bni,tal'CJn a.~ agua., de fôrma que a esquadl'á
Iicasse inulilisatla. Por tae mOLivo' respondi imll' ,diatilmeme
ii nOla cio gcueral que foi enlre~ue no dia 18 à, dU:l- hora- da
larde, como se vê tia cópia 0,0 Ir. :'Iesta l'e, po la d'i por coo
cluida a lliscllss:io sobre a iotelligcllcia ([o u!i po,ç"idetis, adiando
a conclu ão do tratado de limitcs rrnqu:mlo pa ava a dar cOllta
<lo occorrido ao governo impe1'J3! c propunha que se desse
lll'illcipio ao :ljllstc do LI'atado de uav ga~1O e cOlllmerci(J.

" ,\ isto rcspondcU-toe o general no dia 1\1 como se "ê da
'Cóllia n,o ;j tia nota em erue l)rOllle~t rcsponder CII'CUlllslaocia
damente á IllIe lhe escI' ri a i8, c as cj.tufa. que concorda em
negociar o tratado dc navegação e commcrcio.

" No dia "20, á hora iodicad3, rr.uni-lIle COlll n gen ral eruc
mo trou- 'e en lido de 1) Dão pOller che"ar a IIlll aecol'do no
tralado (le 1imites, por' tcr eu fechado a discussão obre a
'inlelligcncia do !LU pos idiJtis, e IItão concordamo CUI qtH:
ficas'c alliado O tl'alado de limite por mei de uUla convenção
l: qne f[uanlCJ ao tle commercio 1}1I(~ me envi:II'ia o seu projccto
pal'a que, em vista do outro por mim apre entado, se regu'lasse
lia, conferencias o que devia r g I' como tl':lLado.

l( Nesla me 111:1 occasião procurei o pre idcule, I'i to que
assim era uece 'ario porque no P,ll'a~uay todos os negocio
'ão lral:ldo com o pi '. id lIt·, c o' mal, flllleciouario, só
scrvem para cxe ula!' ou a 'sig:ll:ll' o que cllc lhes ordena 011 dieta.

« Grande foi minha sorpre!a quallllo, eommunieando-lhc que
hal'ia eOllconl:1l10 com o general re poncleu-me que n<lo era
pos, irei IhzCl'- e o tralado de conlme/'cio scm se ultimar o de
limites. e ([Ile como eu tinha ,terminado a disclls ão sobre o de
limites tanl!lelll elle não c llvinha CIO se u!ti:llar o de navc
gnç:'io c eOllllllCl'cio, e só sim concordava em que cu c o srl!
plcHlllotencÍ:lrio l1isClttissclllos e rcdigissimos lI/lt projecto de
lralallo, A isto 1'(' llOIHIi que llIeu plenos podel'cs e de seu
pleui~olencial'io nos' aulorisarào :l celebrar trMaclos e não a
1'-d,lg!r pl'ojectos simple. menti: , que ncste caso eu, me reli
1':\I'I~ dallllo por conclnicla a lIIinha lI1i'S:1U diplomatlc , A d!s
cllssao lornou-se cnloro :1 e !',)i-lIlt' IIeClls~al'io IIsar de mUlti
IJrndencia e calma scm qu 'hra de: dignidade p:ll'a nã rompe'
l;01ll o pre3idente, que c manil'r. to I m tod:l a cOilvl'rs::.ção
colerico e desarrazoado por lal flirItl, que julg:uei prudente
tCl'minar a ,Ii.cns :\0, Ic,'anlalltlo-/ne e di7enào U) 010 se ':0 e
~r:lv!J Clue uo dia spguil1lr me nl 'Ideria. com o "C,i1 P ~n:p(j
;\'I\ClarlO C l'e olvt'!'ia (\ que deI i:l fazei' em VI"t:! aI q,le .z J.
I"'~ ,'omrnlluil':.tsc,e

'I' IV
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achúo de5envolvjdum~ntc cnumer<ldas pelo go-

, !"o dii\ 2'j recebi a (lota, cój);a n. O 6, que bem mostra não
ler sir O redigida pelo genu;il. que a ass:SI10U, c si lU por um
Lf:rcei;-o 'lO gabinc(,· du rrcsiJtJllL I, fliHCjuauw 'l <lita lIota esta
em perfeit:l conLl'adicçáo com ::s 'x'prcssôe3 e maneiras com
que sempre me tr;ltou o general e el>i;, os deseji)S que ellc ma
nifesLava de se chegar :1 um :lC 'urdo.

I( Recehl tambem na lIJesma oeca"ião o contra-projecto rio
tratado de cOlllmerc:o e uavl;~:Jçáo e () prajecto da convenção
sobre o adiamento do trala.l1o de limites,

" No dia 22, que era ()om;ug'o, não houve conferencia; em
prcguei a dia em examin:u o projecto e contra-projecto, acima
mencionado", e em organisar as emendas e aLlditamentos que
julguei COI venientes.

li r~o dia 23 reuni,me com o general e declarei· lhe que autes
de principiarmos os nossos tr;loalhos preciso era decIdir uma.
questflO importante, a qual era saber se iamos celebrar um
tratado ou não fazer m,lis que discutir; refai-lhe a conver
sação que tinha tido com o presideotc e o que en lhe havia
'ie(;/al'ado a frnal, concluindo flue portanLo era preciso que ellc
general me declaras e se iamos discutÍl' o projecto de tratado
oa celebrar o !I'atudo; pois que no [lrlll1eiro caso eu dava por
Te minada a di,cussão, e no segundo canti lU3ria. Respondeu
que iamosdlscutil' c-celeorar o tl'atado de commercio que cllc
muito desej:ll':1 [lor ser de intcrosse a ambas a n:tI,:õcS,!: que
llavia aplainado todas as dltlicult.lades qUt; eu tinha encontrado
CIO seu pai a este rc5peito.

" "esta mesllla Qccasi:iu disse ao general que havia recebido
sua terceira nota, na qU:11 eHe in~isLia na questão da discussão
do tratado rie limite por mcio de notas e avaul,:ava proposi
c.:ôes menos jastas e accllsações iodirectas ao goveroo impe
1'ial. Declarei-lhe que eu não podia ele:xar llassal' isso seUl res

'posta onvenicnt,c; que a materia exigia algum desenvolvimento
"Cíue por isso logo que cOllcluissem.Js os trabalhos du tratado
de commcrci e. navegação e ela convenção a.llilicional elo de
limites trataria de responder a dila sua nota clllvenieotemente,

« Os (lias 2i, 20, '~l) c 21 fOI'ào mpre;adt s em confereocias
ue ma. hã e de l,;lnl [lara C Lraflnzir, reiliJir e ultimar os ar
tigos du I!l ncíollarto trata.do de cOlllmcrcio e navegação e con
vençáo :Jdrlicinllal, o l'jue (:om hasta.ntn rab,\lllO e paciencia
Ecol! concluido ,lO dia 27 UI ([ne o" plnJipotenclarios as gnarão
o tratado e convcn 'ão que t.enho a htlTIl'3 oe enl'i:lr a V. Ex.

« fi tiia 28 0\ pl'~~ull-se em eoncllJil' a reSíJosta. cÓ[lia 0,09,
;i uitima lIota do ~enel'al, ,-elaLiva a (f'lt":;t\O de limites, a
Qual pel:l gravi<i:Hle lia Intueria lIào pôdr. tieix 1[' de ser looga
c por isso só fiCOll coucl\lif.ia lia diol 2S, .1'\ .'II'ele, e foi eotreg~e
ny dia 29, ',U:lLro horas antes de 10 t:nJbarc~ para seguir
, !agem. "

({ No dia 28 rr.cebi cJo gen'lrnl a co flrlcnchl, cópia n,o 10,
a qnp. respondi (;01110 se vê da cópÍ'l n.O iI-

« No me mo uia 2, enviei ao mil!i~tro de r.:tralll1eil'OS a nota,
cópia n," 12, cm fIlIC me de_ pe'fi do ~Jvel':i() da I'cpubl;ca ; II
dia anterior .ia me havia ílC'J)cdido pessua!lll.nte do pl'esiJenle
e d sua j';.}(lJilia. '

. "Del)ois de.ia estai' a bordo I'''ceo' do ministro cla.s l"'!açú s
extr'riafC, a uota, ctii)ill n," 13, em 'u,'. a ',cusa a reCelJção <ta
mil,lha notlt ele de:pellili.t c re íllHl.le a mlH!l:l proposta de (l

governo do !':ll';)j:(uay m-l dar um 11C1llip"I;'f),:in-i l) an I\in 11r
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vemo Lra:.l1eiro, nu importante nota ue 8 de
Julho de 1855 ('17),

Janeiro. Pouco depois reccbi do l/;cneral a nota, cópi:l 11.0 14,
em que accus.a a reccpção da que lhe enviei nessc dia. Nella se
compromelle a respunr!er-mc em qualquer parle em que me ache_

/( Depo's «ue assi~llámos o tratado c conveução passei a
tratar da subida de dou. V:l11OI'CS a Mato Grosso com a canho
neiras, porém encontl'ei no pl'esidelltc mudança completa a
este respeito, pois allegllu quc lhe Ilao era possivel concordar
na subida de navios de guerra antes lia I'atilicação e puhlicação
do traLarlo de navegaçao, em consequellcia das pretençôes do
governo do' Estados-Unidos a respeito da subida dos seus na
vios de gucl'l'a, e quc ii par desLas pl'ctenções apparecel'ião outras
dos mais ~OVCI'IlOS que o porião em l!l'ande difficuld3dc. Res
pondi que tae' ~reLcDções não tinhão n:lacãD com as do Brasil
na m:llel'ia em questão, porque cSlC era ribeirinho e linha po
sições acima do Paraf!uay, aCcre cendo que na presente occa
siào me era (Ireciso COllllOlluica r aO pi'esirlcnle de 1Ilato Grosso
o que se havia Lratado r halJ lital-o com dous peqnenus vapures
a policial' o rio e a 1'1'()i1teira.

" As minhas l'a: jes furã'J baldada~ e sómenle offcreceu·se
para mandai' prol)l'ios a eulreg:ll' qU:llquer officio meu ao pre
sidente de ;\1:1l0 Grosso, o que não aceitei porque enlendi que
isto não convinha.

" No rio I'araguay a cl'esccnte (Ias :Jguas ele te anno foi muito
t~l'de e diminuta, de fórma que na ASSUII1IIÇão e suas iUlme
dlaçàes não chl'gárão as aguas à melade da altura que é de
costume nas cheias regulares, e pl'incipiou a vasante mais cedo
do que devia seI'.

/( Ante de cO:lcluirla a discussão do tralario de limites, já
u recebia II:ll'l!cip:I('lies do chefe de e:tado-maiol' o capililo

de mal' e "uel'!'a Barroso ue que o P:.Il'ana baixava 1101' dia de
seis á ullO pullegadas, o que me collocava na altcn::l.tiva de
~u marular !'elil':II' os navios de ma 01' calarlo que e1ez pés
ue agua rio abaixo até se porem a sa Ivo dus passos difliceis
ou de ficarem eUI Corl'ielltes UlI na bor,a do Pal'aguay, até a
enchente do anilo segIlLll(', allopt i o primeiro expediente
mandando de 'cel' o :I ma:OllUS enlll os lt'es vapores e as dua
ConeLaS, os ((naes felizlDl'llle Jluderão vencer as difliculdades
que encontrarão 1I:1I'a chegar até o Rosario.

li Creio, pois, que a Cll'cu/7Lstancia 1'efel'ida da descida das
aguas e a altleJtcia dos navios de maior (ol'ça a.lguma illfiueucia
teve na (lifficultlades que encontrei liesd,~ cntào nas negocia
ções, sendo digno de nolar-se ((ue tacs dilnculdades se !omál'iio
mais salientes desde á. chegada á Assumpçào do vapol' .de gUCl'rlt
(rance;; Flambeau, que 21li aOCUI'OU o dia 8 e desceu li rio
00 dia 21, porque o comll1:tndante receioll que a ('e3"ida das
agu1 lhe imíle issem o trausito nos passos dilliceis e se de
morasse mais tempo naquelle puno.

li O portatlol' deste ulfi 'iu é o majot' rle engenhriros T. li:
da S. ~1., que p:llo ministerio da guerra s·· me havia ordenado
que o empregasse, devenJo seguil' a (lI1al para Mato Grosso em
commissào, o qae nao se tendo vel'.lJc.ldo, por isso O faço I'e
gl'e~sar para a corte. conforme pa!'ticipo nesta data ao minis
terlO da guel'l'a.... "
,(17) Esl.a nota já ci ~,ada ~ pags, 172 e 4"~ do tomo terceiro é

digna de ser atLenta lI.el I' lida e estud:.Hta, :'lena se enfeixa, COII.
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A cn viatura da missão 13ergcs a esta curte cm
4856 foi a grande Cf}nccssão feita pelo Puragua r

ao Imperiv, depois de haver, pelu ua politica
astuta, neutralisado todos os eifeilos da e:pedição
brasileira de ,1855.

Apreciando ag conferencias para os novos aju te..
dirá sem duvida a historia que os louros triurn
phaes, nos debates, perlencerúõ inqucstionavel
ment.e ao habil negociador brasileiro: nosso bom
düeito, quél' soLre a navegação fluvial, quél'
relativamente á facha divisaria foi po to alada
a luz, mas a teuacidade paragonyü conseguia
ainda que fica sem ülY'rtas Hlguma' clcira,
pelus quaes tivessem sahida cm tempo mais 01
menos distante outras pretcnç(}es que por ventura
o goyerno da republica cogitasse em levanlar.

A'sim veio a sllcceder, logo depo~:> da ralífl
c3çiio dos tralados de (j de Abril daquelle ilnoo,
aos quaes mais pausadamente nos referimos
quando no volume- anterior os histOJ:'iamos, a
republica do raraguay, estribada l1âS disposi
ções do seu artigo 6.°, pelo qual as dilas altas
parles conlractalJLe. se l'cservavão o direito de
adoptar as medida tendente a e"Vilar o contra
bando. promulgou vario regulamentos eminen
temente vexatorios do commel'cio, e navegação
para a província de lato~ro 0(-18).

O fim occulto desses regulamentos, enredando
em uma lêa de minuciosa fiscalisacão o tran
sito dos navios que se dirígião ás' possessões
brasileiras do Alto Paraguay, levava em mira
anDullar o espírito ·da c,onvellção de 6 de Abril.

:l maior iU'lela, lodos os irrespondircis :l1'~umento com que
(lcriravamos nosso dJrcíto a livre nareg3ção pelo rio P;u'3guay
<ll(1. ~laLO Oros.t!, da' c LipuI3Ç"ÕCS elo tl'aL.'ltlo de De~em~I'O de
18iS!); bem como cOlOpl'ellende ella, III poucas, lllas Jutllmosn:
\:ollsitlera/;i)es. o ú,tol'ico da questão de limites COIll o Paraguay,
1'a7.en'lo resalLar a improccdcllcía das Ill'etcllções da mesma 1'0
11ubliea, relativamenLe:l eillellJalltc assumpto,

(18) Tem e ses regulamento as datas de 15 de Julho c 10 dl~
« g-osto, eSle ultimo coutinha ta.mOI.m iII 1.1'1Ic/;ões rcl:JLi\:as i1I
IlJO\'idcnria al1ilarj:t~. Vil!. R 'lnl(l";() ti 1807 anncxo I
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Nem e limitava sómellle o governo parag113Yo,
eom esse atlentado, a oppor embaraço. ao com
mercio e navegação, ia mais adianle seu ilrdi
mento,Ormando, contra as clausulas do tratado
de limites, exclusiva jurisdicção nas aguas do
rio Paraguay que correm entre o forte Olimpo,
e o Apa, em cujo trecho estabelecia Lambem sua
policia, como em terri torio proprio.

Contra taes tropelias rec.lümou energicamenle o
gabinete imperial pp,la nota de 26 de .laneiro de
1807, e acto continuo fez seguir para A sumpção
o ministro brasileiro no ParaniÍ conselheiro José
Maria do AmuraI }Jura promover uma ::iolução
razoavel com re\aç50 aos citados regulamentos.

Oenviado do Bra iI devia reclamar:
( 1. o Coutra a vexatoria e ofi'ensiva policia a que

sujeitayu-sc o commercio da provincia de :Mato
Grosso, e o tran iLo das pessoas que dena sabido,
ou para ella se dirigião sob a bandeira brasileIra.

« 2. o Contra a longa escala a que, para esse
11m, erão forçados os navios brasileiro que so
mente transitavão pelas aguas da republica.

« 3 o Contra a exig-ellcia de ser 'sa navegação
.ómente dirigida por praticos paraguayos.

« 4... o Contra ilS impo icões com que, a titulo de
-vis~os e praticagern --,. era gravado o simples
tl'anslto dos navios e subdílos brasileiros.

« 5. o Contra a soberania exclusiva que o governo
paraguayo assumia naqueIles regulamentos sobre
a parte do rio, comprehendida entre o Apa e Q
fórte Olimpo.

Quanto á ultima exigencia, a citada nota de
2~ de Janeiro fizera bem aliente que a parte do
TiO Paraguay entre os pontos nelIa apontados devia
~e considerar commum e neutra, emquanto não
lasse resolvida ·a respectiva questão de limites;
sendo que nesses pontos a policia não podia deixar
de ser feita sobre o rio pela's autoridades de um
eoutro paiz, na margem direita pelas do "Para
guay, e na esquerda pelas do Brasil de modo que
·empre se respeitasse o ~Lti ]JOssiclcti. de cada

11m dos paize..
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EnterreiraL1a com toda ü circum pecção pelo
conselheiro Amaral a negociação pendente, sepa
rando com o maior cl'Íterio a que entendia com
a questão de limites, p, apresentando quatorze ar
tigos sobre as modificações que convinha fazer nos
regulamentos pllragnayos, encontrou comtudo toda
a rell1ctancia em subscrever-se a qualquer ajuste.

Exhibida então pelo plenipoteucil1rio brasileiro
a nota do gabiuE'te imperial de 26de Janeiro, re
torquio o goyerno da republica, com futeis argu
mentos, pela nota de 11 de Maio de '1857 que os re
gulamentos exp(\didos não offendião de f'órma
alguma os preceitos do tratado de 6 de Abril. e
quanto a reclamação do gabinete imperial contra
a políciaexclllsiva que a republica se arrogára no
tcrritol'io entre o Apa, e o rio Branco, declarou o
ministro Nicoláo Vasquez que adrnittida 3quella
pretenção seria reconhecer o uti possidctis do
Brasil no territorio questionado, ao que por parte
da republica não era licito adherir (19).

Hota a negociação retiron-se o plenipotenciario
brasileiro para H capital do Paraná sob prelexto de
ter de tratar junto áconfederação de as llmptos gra
ves quando a causa patente desse successo deve ser
procurada no antugonismo em que se collocára
com o dictador dO,Paraguay pela maneira energica
com qne defendera os interesses de seu puiz.

E com quanto pelo proprio gabinete imperial tal
razão tosse repelida unte o parlumento (20) como
origem daquella retirllda, tornou-se notorio, e o
Semanario encarregou-se de vulgarisar (21) que

(19) As notas de 26 dc Janeiro de 18117 do ministro das rela
ções extcriores do Imperio, e a dt) 11 de ~l.lio do mc mo :mno,
em resposta, uo governo Paraguay, sáo ua. maior importancia ;
bcm ('orno a do conscllleil'o José ~Iaria elo Amaral de 14 do dilo
mez de !\faio.

A pl'imeira. está no Relatol'w de 1837 annexo E, as duas outras
no rdatorio de 1Ba8 :mnexo C.

(20) Vicio discurso do ministl'o visconde de r.faranguape, pro
ferido na sessao do senado de 7 ele Julho de 1857o

(21) 1'\0 Relataria que por ordem do dictador elo Paraguay
foi eseripto, para lhe ser !,,'eseute, pelo seu ministro das re
la':õc 'xlI'l'ioI'Ps, 'ieoláo ·a.S(l'lez, comignando oa discussão-
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esse facto tiyeru Slla origem nas profundas diver
gencins dadas entre o ~ítado plenipotenciario, e o
governo pcrraguayo pelo mono ditrerente por
que cncnravào a questão dos l'2gulamcntos fiu-
viaes (22). \

Era mister porém um deseulace á situação aoo
mola cm que ficava o Brasil nã(l podendo levar Sllas
communicações francas, e sua navcgu(;ão até a pro
víncia de Mato Grosso, como fÓl'il pactuado no
tratado de 6 de Abril, c pois, l1i:Í.o querendo recor
rer ,ao meio extremo das armas, com quanto fosse
preparando os ele .1eotos indispensaveis de COill
pellíro Paraguay a cumprir as clausulas do refe
rido tratado, oeliberou o gabinete imperial enviar
uma missão especial áquella republica, nas ~ista:)

de compôr as dissidencias e de evitar um rom Ji
mento
, Para plenipotenciario dessa missão foi,' com o me

lhor fundamento, escolhicto o conselheiro José Ma
fia dl1 Silva ParanhDs negociador do Lratarjo de 6 de
Abril e portanto genuino interprete do espirito que
dictára os preceitos daquella convenção.

No meio de nossos infortunios diplomaticos com
o ParagllllY. oecorridos no intervallo de que data
mos esta Noticia, desenha-se com viço e brilhan
tismo a phase, que gel'ou o ajuste internacional
conllnettido aos talento' do conselheiro Paranhos.

Infelizmente cssa conven;Jo, muldada nos prin-

vehemeotc que sc dél'a entrC aquellc díctador e o con dheiro
.\maral na ultima eutrevista qll liverfto: relatorio que se acha
publit'ado no Selltalwl'w 11. 0 1,15 dc 21; de Maio de 18157.

,(22) Com lanta :lrl'o~anda sustenta",l (I P:lI';l"'uay suas exor
bll.aUl~ pl'etenç,ões a policia. úo rio, que ua propria pre, ença
do mlOislro Alllal'al, dirigindo-se á l\iaLO Grosso o vapor de
iruel'1'a brasileiro Pal'agl1asslÍ" interrogal'a ao dilO ministro
por Doia de 7 de Abl'i! cle 1807, sobre « un {.:Tan aflnamento ,
ademn' ele la arlilpria de v-rllcso calibre deI bllquc, dos obus s
lrle m~Dlana ue i> a 6 pnlgada- de calibre, doscienlos pares pislolas
ulm.lnaOle (Ie seis liro" ~clcrienlo refi s a la millié, y OLl'a

porcIOIJ lle armas, y mnuicion s, II A semelhaUle irll.crpcJla~:ão
respunden o conselheiro Amaral, com :1 m:lior pl'opried,lde,
~ne l( o commundanle daquelle vapor, que perleneia. a armada
Ilnpenal, lhe 'informara lIHe Cu navio eSlava 'UIII eU' iI nl'mnd(\
.10 OIodo o maio rompl!"ll p"soin'l, (' ll:I'l:l mn'o, "
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cipios da justiça com que a pl'OVOCal'ilmOS, c con
tendo estipulações de ma 'ima e reciproca van
tagem, chegou tarde para manter tão elevados
i.nteresses.

Veio tarde. porquejá então o Paraguay de degráo
em degráo alçurasuus pretenções limitrophes-do
Ivinheima ao rio Branco-; veio tarde porque os
antp.riores adiamen tos, as nossas vaci Ilações e
condescendencias pura com aquelfe Estudo der- o
lhe tempo de militarisar o paiz c de amontam' co
piosos projectis para o caso de uma guerra.

Não tira entretanto este facto o merito do refe
rido ajuste, realção-o antes, porque fMa no centro
dessas prcoccupnções que se puderão alcançar
taes triumphos.

Aceitando o honroso encargo para que havia sido
eleito, o conselheiro Paranhos umnnllou com sum
ma prndencia o terreno: antes de investi I-o te
merariamente; invias erão as veredas, varias ne
gociadores tinhão errado o trill 0, elle mesmo em
1856 palpara o perigo dos atalhos; só 'e l~ódc

pois louvar o acerto com que buscou encaminhar
a o·egoeiação cJ.e fôrma que quando lançasse an
cora em Assu mpção as preveo :ões esti vessem, c
não desvanecidas, ao meno' assaz modiucadas. Se
o conselheiro Paranhos, sem procurar a adhesão ali
as sympathias dos Estados platinas, 11 nossa causa,
velejasse direito ao porto da capital do Paraguay,
Ó nosso jui7.0 que Slla missão falhal:ia: aquelle
foi o segredo de slIa politica, c essa politica deu
::;asonado fructos.

Tentou-se fazer acrerJ itar lj llO a atti tu cle bell ica
tomada enteio pelo gabinete impe'rial concorrem
principalmente pnra facilitar o f,l,"oravel exito da
conveoçúo de 13 de Fevereiro do 18:-'8; ma , como
mui bem disse o enviüdo brasileiro fiO magistral
discurso proferido na seS3ÜO de 'II de Julho rio
4862, na Cilmara dos cleputados,-quündo urna ne
gociaçüo vêm acompanhaLÍa de t"orça, nsta 6 um
meio auxiliar que nilo dispensa trabalhos, e es
forços de iotelligencia pnra a solução ilmigilvel ;
r nós ilcrp<; rntiwemf)<;, <;r, [lo' e~:'(''' e-[" n:on 11-
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cança-se Ul1l ueseJJlacc pacilié,o, grilfllle elogio cube
liO djplolllutu que por tul f'Onu;! evita ii seu paiz, e
ii humaoidatle as t..:J!allliL!alles de uma guel'l'a (23) .

. a época u que 110.' rerl~rilllOs as relações do
gabinete imperial (jUlll o govcruo argentino. ou
antes cOm o general l'lluiza ljlJe, L:omo é dito,
tiuhão esfriado elll consequellcia de nossas desin
telJigencias ljom o Estado Orieutal por causa da
aceilaeüo dos tratados, ás exigeuLÍas de tujo Es
tado o·referido geucral mais se inclinura, e ilttenla
aposirão neutral qne o Brasil tomara lU sun:-; desa
venças com U cidade de B11CIlOS-A)t":;, huviCIO
melhorado, m ndando o IJlCSllJO general li c l,t
côrle um ageute confitleJll~i:.Jl COlll o (IUa1 tra \ úr3U
se as al.Jerluras pura a celeuração do tratado
de cornrnercio. e llaVt~ga(,ão qu com em~ito foi
lirllludo DO Pal'allÚ, pel;l missão e 'jJecial brasi
leira, em 7 de 1:11'1'0 de IHi.HL

Aproyeitando di 't;retillllente este cslatlo de lJ 
nevolencia entre os dOII~ paizes \) eOLlsellleiro Pa
ranhos, corno preliminar da ncgocial;üÚ com o
Paraguüy, julgou acertado concertar previamente
com a confederação argentina algulu lIjusle obre
a navegação Iluvial COIHU cOlllplemenlo dos trata-o
dos de '18i> 1 e ·1 Ij(j(; e do accol'.do II ue sobre identi'
co objecto haviamos üju tado com o governo
oriental, em 1" deSelembro de '18(j7 (...4).

~esse empenho foi o plenipotell~iario brasileiro
bem succedido, con cguindo qne em .:.0 de No
vembro de ,181)7 e ub creve e por ambas as
partes uma con enção iluvial, pela qual os tre
chos dos afiluellles do Prata de um e outro Estado
ficavão abertos ás bantleil'us de todas as nacõe ,
sob os principios dos rcgulalllclllos mais libCl7acs.

(23) o diselll' o a que allndirnos foi pllblie:lllo no Appendice
dos AUllaes lia Càll1ara dos l\cplllados do allllO de i862, pago 00 .
. 'c se elol]uellte c esclarecido debate o cOllselheiro Paranhos
rc. ulllio COIll SUIIlll1a habililladl' a historia de nossas pendr.l1
Clas 110 lUo da PraLa li 'súc a dietadul'a de Rosas até a (~Oll

"cllçãu de 1858 com o P;ll'a:ruay; ao leit.or que tiver inleres. e
dl~ estudar nos~a l]ueSlões lntel'll:lcionaes aeonselhamos'a lei
tura daquella iUlport:HJLe exposição.

í2;í) Esle accordo c~tá tran cripto no tom. 3.° pago 320.
1'. 1(;
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li. e rcsulLndo, isto é, o reconhecimento, pelo
lado dns ribeirinhos platinos, daquelIes princi
pios, úesenwncilhuviio o caminho para o Para
gllÚY de muitos ob taculos, e fôra segura base
para trataI' com esta republica.

Aportando a Assumpção cxbibiu o con elheiro
Paranhos como molLie do projectado tratarIa as
mesmas estipulações que accordara com o governo
argenlioo, apresentando essa proposta pela nota
de '14 de Janeiro (20); o governo puraguayo porém
mostrando-se disposto a acolher os principias ge
raes daquelle accordo como base util de um novo
ajuste, ponderou que nüo lhe era dado aceitar o
convite do enviado brasileiro, feito em termos tüo
amigaveis, pr.las ponderosas razões que uILcrior
mento exporia ao mesmo enviado; e em igllu[ data
communicava que o presidente da republica no
meara pIenipotenciario para tratar com o ag-ente
diplomatico do Imperia ao general Francisco So
lano Lopez, commandaote em chefe do exercito
nacional, e ministro da guerra e marinha (26).

Durárão os debates da negociação desde 10 de
Janeiro até '13 de Fevereiro, e tendo-se delles ar
,redado a questão preliminar da legitimidade dos
regulamentos da republica, visto ter o governo
paragua)'o considerado como ponto de partida de
um novo accordo a convenção l1uvial ajustada com
a Confederação A.rgentina, menos dlfficil tornou
se a ultimacão do tratado.

Aconvenção de 12 de Fevereiro resolveu satis
factoriamente toda,s as questões controvertidas,
decretando, as seguintes estipulações:
· « Os navios empregados no commercio directo
de Mato Grosso sómente erão obrjgados a tocar
em dous pontos.

No primeiro exhibiráõ a carta de saudc, e o cer
tificado da nacionalidade, tonelagem, procedencia

destino.

· (2iI' Relatorio de 181i8-ànnexo C.
· (26) Nota do ministro paraguayo de 18, de Janeiro de 1~S,
1Ds~rta no Relatol'io daquelk :lnuo -3I1J1eXOS,-
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No segundo en tl'egaraõ o passe que alli ti rerem
recebido.

« Só e-veotnalmente, ou nos portos em que d
propl'io mo tu entrarem, mo.traráã seus papeis,
c sujeitarflõ o pa 'saporte' de 'eus passageiros
ao exume e visto da autoridade paraguu 'U, sem
onu ülgum peculliario.

« Ao' paquetes de vupnr e l1<1vios de guern
maiores facilidades se attribuiráõ, podendo com
muoicar com a autoridade local, no verão até as
10 horas da noite, e no inverno alé a. 9.

« O erviço da praticagem foi declarado, por
lima, e outra parte, inteiramente facultativo; po
dendo qualquer navio navegar sem pratico, 0\1
com o pratico de sua e colha, e de qualquer na
cionaliLlade.

« A policia entre os ilios contestauos. dos ).imi
tes, comprehendendo o Apa c rio Branco, ficou
fóra, pelo disposto no art, 12, dos meios auto
risados pela convenção; excepto o caso de inva
são de selvagens, em que a autoridade de um e
outro puiz eria licito perseguir os invasores de
seu lerritol'io.

« De ignou-se o forte Olimpo para uma da
estações em que os navios mercantes fossem obri
gados a communicar, resalvando porém o pleni
potenciario brasileiro qualquer allegação para o
fut~ro de sua designaclão, relativamente ao lerri
torJO cont stado, como resalvou pelo art. 13.

« Os rios Paraguay, e Paraná na parte perten
cente a cada om dos Estados ficaráõ abertos á.
navegação commercial das nações amigas com as
mesmas j ençàes concedidas ás bandeiras dos
doas Estados contractantes.

« Ampliou-se ao numero de tre a restricção,
quanto ao transito pelo rio Paraguay dos navios de
guerra bra ileil'os, sem condição alguma quanto
ao seu armamento, e capacidade, sendo apena'
obrigados Ú fallar a fortaleza de Humaila na su
bida e na descida para declarar sua nacionali
dade, procerlenciêl, e destino, ou sujeitarem-se-
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.is medidas de qllürClJtena, no caso prcs 'I'ipto
pelos reglJIllmentos sanilario .

« Quanto porém n passagem flos mesmos 11tH ias
pelo rio rarnná a reslricç50 foi complelamente
supprimina. »

lncr-epou-se ao negociador da conYeTl~iío ele ,18:'>8
por não haver deslindado 1'1 ql1esUio ele limite ; t111
censura porém não resiste 11 mais ligeira nnalyse,
primo porque não era esse o objecto es, cllcial ele
sua missãO, secundo, porf)llc tendo o LraLado dI'
Abril de HFj6 adiado essa questão para tempo
«ioda então distallLc, n~o se ponia exhibir raúío
fundada para semeJllllnLc re .Jamaç:l0, e final
menLe porque l(:ynnlnnoo-, e (~m lal occüsião esse
debate incundesccnlc, se prejlldi tlria o fim pri
mordial daqu lia mis'üo, fjllC nüo cra outro se
Hão desimpedir-nos o CUlllilJllO fluvial para ~lllto

Grosso. »
Corntudo no cri Leria do pI 'nipoLenciario bra

~,ileiro 1Ião c capou esse imporlante a, sumpto
como clle mesmo o «firma cm 1'(:11 cilada di 
curso, suggeriJldo ao gorerno ela rcplllJlica a neL:es
sidael cle apror~)iLür o CnSl!jo pura liquidai-o;
encontrando poróm tJ!'olJlIllcitlfla rcluctanciu, nào
iIJ i. Lia pelo motivo exposto (27).

Ainda as.'irn °nrt. 13 ela COl1rcntÜO melhorou
de, cúrLo modo a quesLão dc limites, declarando
que o l'arabtleJY nüo exerceria exclllsiramentc acto
de soberania na parle do rio que corresponde
ao L'lTiLorio cuntesLado, logrilllc1o alem elisso a
yantarrem de I ll.indn qunnelo 1.1 referiela qucslüo

(27} Ei COIIIll a e; I' )'I'.'I'('ilO Sé cXJlI'illlr (J cOII:>cliJlJiro I'a-
rauhos IJO référillo di"'lIrso:

« Todavia IJào c.lil' IH,das !'rillwir:ls IlIallil'c;L:II;i"I'S (adversas
:lQ JI('{)oc.iu cio. lilllil l;, qlliz III 'ILrr algulIl lellll'O dc 11l'l'lIlciu.
fui alé COI t1I1IUÚ. ills!, 'c 'iulI 'i (I Icrl'ilorio ('olJleSlallu, e de "olla
a As 'lIll1(l~';jO pruvoquej (Ii; 1)(;"0 aherlllra' rcl:ILiv:!U11'IJIC a~

frOUI ira' IIl'O(·\II·.I1Jc]o II1os1rar qlle II I';II';I;>U;') 1Iao Ll1Ih~IJazau

Jla lenacirlade r01l1 lltJl: J'ccu~al':1 u IlIlIitc tio Alla. 1'Iao 101
I'0.sin:l, pnréfll, ape/.ar do' 1'~1'<II'~'OS lJuc ClIlpl'c;wei, cllLabolar
lima \Ie;;oeia~'flO fUl'lllal. 'i que IllllliJlIlIl resultatlo oUliu!ta. e o
FOn'l'llll J!ara~lI:lYll ltTlllilllJll 'Ii'l.cud, -a 1/lIl',:l:lu c:,li a'.1 ia lia,
J'L'5j1cil 'UI'.lS (I no' :'ll ;I' pr \u II\.: al1iallll'lllv, Il
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lIllrapa sa.se o prazo de sen adiamenlo, eyjlar em
haraço ú navegação íluvial.

A' objecção tambem apresentada de que na con
yenção de 18;)8 conviria terminantemente enxer
tar-se a clauslJ la do accordo mu tuo entre as partes
contrnctantes na organisação dos respectivos re
gulamentos fiscae . e policiae I omissão do tra
tado de Abril de 1856, que dera origem a todas
D~ violencias do Paraguay, oppoem-se ús minu
ciosas e delinidas providencia regulamentares
da mesma convencão com relacão á policia flu
vial, e ao menor' vexame para' a franca nave
gaçào.

Essas pro,idencia in erla desde Jogo no pro
pr!o ~r~tado tinhão, obre a con ignação daquelle
Ill'lnClplO em ab oluto, a vantagem de chegar
aos fins proposto sem as delongas e tergiver
sações de um debate ulterior ácerca dos re
guiamento.

Em remale diremo qu a convenção de 12
de Fevereiro, conseguindo fi revogação do' re
gula~entos paraguayos, fi S~Ja substituição por
medidas que garanti;10 no sos direitos, comple
talldo e de envolvendo o tratado de 6 de Abril de
1806 na parte relali yu unaregação íluvial, por meio
de clau uIas e e tipulações permanenles, e abrindo
a_mesma navegação 110 commercio de tqdas ~s n~

çoes, honra as paginas de nossa luslorta dL
plomat!ca.
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Convenção addicioual ao tralado de amizade, u3vcc;ação e com·
mercio de 6 de Abril de 1856, entre o r. D. Pl.:(!ro 11 Im
perador do Brasil e a Republica do paraguay, assignada na
Cidade da Assumpção elll 12 de Fevereiro de 18ii8 e l'aLifi
cadalpor parle do Brasil cm 2'1 de Abl'il e I)cla do Paraguay
em 17 de Fevereiro do dilo anno (2 ).

DO ARCllIVO 0,1. SECRETARIA DE ESTADO DOa NEGOCIOS
ESTllâ:'íGEmos.

Em Nome da Santissima e Indivisivel Trindade.

Sua l\Iagestade o Imperador do Brasil, e S. Ex.
o Sr. presidente da republica do Parilgllay, Ide
sejando consolidar e estreitar cada vez mais a::;
relações de amizaue que tanto convem aos dou.'
paizes, e reconhecendo a ne~essidôde de fixar e
rcgul.u· por um novo accordo a intelligencia e
pratica do tratado de amizade, navegação e com
mereio de 6 de Abril de 1856, tendo-se ao mesmo
tempo em vista que ambas as altas parles con
tractantes concedem a livre navegaçüo dos rios
Paraguay e Paraná, na parte em que estes rios
lhes pertencem, ao commercio de todas .as na
ções, nomeárão para esse fim por seus pleui
potenciari0s; a saber:

(28) Foi promulgado !lor dCl.:reto n." 2155 do 1.0 de IIlaio
de 18118.

Trocál'ão-se as raliflca iícs, nesla côrle, em 30 de A.bril
daquelle 3nno, entre o milli ll'O de e~trall~cir(ls visconde ele
J\~aranguape, c o eOl111ui - 'ario da, l' 'publica tio I'ara,guay J}. Be
nIgno LUJll.:z,
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~ lia MJge~lnde o Imperador do Brasil ao EXI1l.
SI'. José Maria da Silva Paranhos, do seu
COD clho, cornrnendador da imperial ordem da
Rosa, grão-cruz da de Santa Anna da Russia, de
primeira elas. e, rleputado á as cmbléa geral le
gislativa do Impcrio, etc. (2\))

(2m IIl,l'lnlC(:iic.l' dadas ao plcnípotcncia.rio brasilciro.-Rio de
Jau 'iro. lIiiui tCl'jo du ne~ocios estrangeiros, elll 16 de Se·
tClnl)l'o rle 18;>7.-111111. e EXJll. Sr.-O Sr. José Maria lIo
Amaral, cllviallO extraordinario e ministro plcnipolenciario de
Sun :\lagestaLle o Imperador na republica do Paragllay, não
põr!e concluir a negodação que :dli encetou para obter ra
wal'eis moLlil1cac;õe cio r glll:lIurntos expedidos p lo gove1'll0
tia mesma rellllbliea para a 1l:1\'r.g'a~'ão fluvial, estipulada no
tl'atado celcbrado m 6 dr. Abril ele 1S5G.

A insi tenoia daquellc govemo, em u'tentar que esses seus
rcgulamentos nada tem d' conlrario a esse tratado, prolongou
a Hcgoeiação de modo quc o lI1inistl'O brasileiro vio- e obrigado
a susp'elldêl-a para aLLcnde!' á urgencia de sua presença no
Parana, para ollde se dirigio, e onde e tá.

Er:l, purém, de graJlde interesse para o Brasil que cssas re
clamaç(ICS progredissem. A imp -riosa nece iàalle dc um mi
niSll'O, especiallllcl\lc encal'reg-aàu dc lhes dar andamcnto e de
cOIISCl(uir o dcscjado rcsultado foi reconhecida Jlclo govcrno
IIJ1pe.rial, c S. M. não hcsitou na scolha des e mini lro.

Fo! V. Ex quem ncgociou o tratado de 6 de Abl'il de 18iS6;
lI!1em, dc accordo com o plcnipolenciario tio Pal'aguay, con
slbnou no respcctivo Ol'otocollos O' pl'incipios e a razões
ell~ que se fuudavão as c típlllações qll' 'lIe <:OIl.·:I"l'a. Ningucm,
POIS, melhor do qn V. 'Ex. pódc dcs 'mp Ilhar a hOlll'o'a missão
de IluC S. i'If. e diO'noll cnc:lI','cl(al-u, nomc:lllllo·o II plcni
potencia rio para tratar Ll tão iUlpOl'l:111\e a sllmpto com o go
vcrno do Paraguay.
Conl~cço a diUicuJdade que Y. Ex. encontrará Jl:lra cham:lr

Q pl'esHlcute lIaqucllf; Eslado:lo uma tli CIISS:1O calma dos di
rCltos e inlCl'cs'es reciproco, garantidos por af[lIclle tratado.
~arcce que o espirito da intriga lhe tcm incutido a lIcscou
ftuuca dc que pretendemos pl'~I)aral' a provincia de Mato Grosso
par~ resolvcrmos a questão de limitc' por meio das armas.
~s IOstl'ucções que eu tentasse dar a V. Ex, para dissipa!' tão
IIlr~Maàa prcoccupação, import:lrião o dc cOlJhccimento dos
~lelos que V. Ex. tcm para COUVCII c\' o SI'. Lope7, dos scn
tlmeutos pacificos de que o goverlJo impcrial tem estado até
~gora po 'suido por espcrar que o do l'araguay procedesse de
IglI:~I ".Iodo no cllmprimento das SIl:lS e tipulações.

Nao (j duvido o para'o govr.l'lIo imperial o triuUlpho de no sas
arllla cm uma lULa com o I'aragllay, altcntas as forças de que
podClllo di pôr; a l;"ucl'1'ar pOI'élll, deve ser o ullimo recurso
cnt!·c povo~ ~i\'ilisauo . E esta a politica que o governo im
perial scgllJl'a sempre cm todas a questõe intel'nacionaes.
~l'OC d.er dc outro mOllo para com o Paraguay sel'Í:\ não só uma
JnCxpll.cave} aberração de la polilica, mas tambem lima prova
~c va~llIaçao já nos pl'iHcipios, f1tW detel'minál'ão o governo
lmpPI'I:l1 :\ {JI'omo\'rr a illllrpendcnci:l deste E l:lflo,ja na apre-
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S. Ex. O ~r. presidente da republica 00 Pu
ruguay au ExlU. Sr. brigudeiro gelleral D. 1"ran
cisl;o Solano Lopez, millistro da guerra e marinha,
general eru ehefe do exerci tu nacional, cum
melldador das ordens de Christo do Brasil, da
legião de honra de França e da sllgr,ida e mi
litar de s. ~lauricio c Lazãro de Sardenh.a.:

Os qllUCS, Llepois de haverem trocado os seus
plenos podere.s, que [orüo achados em boa e de
vida fOrma, convierão BUS seguintes disposições:

Art. 1. U A. !lUvcga0ilo dos riu Paraguay c pu·
I'ülli!, na parte em que pe['tell~em ao Brasil e ú
republi~a do l'arJguLl'y, 0 li \Te pclra O L:olllmercio

ciação dos interesses COUllUUllS, que c~isLeIl1 êntre elle e IJ
Dvasil. ,

Crê o governo impl'rial que o Sr. Lopez, tão illustrado como
é, uão iusistirá clll dtsatlender ÚS llO;;sas justas recJama~'ÕI's,
qualldo V. ~x. u tiver cOllvcncitlo tie que nada exi::-illlos Que
Hão seja. a observancia do tratadu tle ti llc Abril de 1856, para
que o transito dos narios brasileiros scja tão livre quanto
dcvem verJL1ittir os I'egulamentos fiscaes e pol1ciaes d:llluella
republica, tle 1lI0do que não se illuda o tratado com medidas
llue turncm desnccessari:uuente demorado es e transito aos
llavios merC:lntes ou sejãu contra rios ,IS immunidades de !fue
goLão, por direito das g-cntes, os navios de gnerl'a; qnandu,
sobretndo, V. Ex. lhe fizcI' ver quc as uOSsas pretenções são
fundadas nus regulamentos da navegação Iluvial de outros
po\'os, que, flor sua civi!isação, commercio e pratica de serne
llwntes relaçõcs iuternaeionaes, uus podem servil' de exemplo,
e lhe demonstrar o empenho que tem o governo imperial em
não reclamai' outras facilidades para a navegação do P:lraguay
que não. esteja disposto a concetlcr Jlara a wl.ycgação dos rios
uu Brasil.

l'iào será tambem mcuos digna da attenção de V. Ex. a
questão que Ílaturalmente suscitará o Sr. Lopez. sobre a nave·
j.(:l.,:ão COllllllum aos navios de ambos os Estallos desde o forLe
Olympo :llé o Apa. Esta (IUestão est.á por Lal fórn~a ligada COI\1
a de linlltes, que lI'atal' ue uma adlaudo a outra e tornar aso·
lUI;ão de ambas muito (LimeU, senào impossivel.

Nada., pois, convem tauto a dous paizes cstreitamente ligados
por extenS:lS relM,:ões de vizinhança e por mutnos interesses
como :l definitiva fixação dos scus limites. O Brasil nâo lCm
necessidade de estender o seu territorio, não quer senão o que
Vor direiLo lhe perteueei mas na disputa deste direito não
póde prescindil' de sustental-o pOI' modo tal que em qualqner
concessão, quc de parte a parte se faça, tenha·sc principalmenLe
)lor fim estabelecer ullla linha divisoria tão uatur:ll c ue tão
faei! reconhecimento como a. que consiste em I'10s de perma
nente curso.

E pr'eei. o, pOI'élll, que V. Ex., attendendo:l que o adiamento
c ·tillulatlo da lluestão de limiLes !Ião pel'lnitlc que exijamoS
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de todas as nações até aos portos habilitados, ou
que para esse fim for0m habilitados em cada um
dos ditos rios, pelas duas aHas partes contrac
tantos, conforme as concessões já. por ellas feita
em seus decretos concernentes a essa navegação
iluvial.

Arl. 2. o A liberdade de navegação concedida
a todas as bandeira não se enlende a rl'speilo
dos amuen~es (salvas as estipulações especiües
cm contrarIO), nem da que se faça de parlo a
porto da mesma nação. A sim esta como aquella
navegação poderão ser reservadas por eada Es
tudo para a sua bandeira, S ndo comludo linc

agora a sua solução, procure con eguil' cste bencfico !'csnl
tado para ambos os pai7.es, se perccber i~uaes disposiç.ões da
parte do Sr. Lopez no CQITCr da nel:(ociaçao sobre a navc~açiJ()
do Paraguay, e neste caso usará V. Ex. dos plenos podcres
que por carta especial S. M. lhe confere.

E' natural que o r. Lopez lhe peça explicação do movimento
de tropas que actualmente se está fazendo neste Imperio. A
explicação e obvia. Quando o Sr. Lope~, em vez de considerar
ti mi são do Sr. Amaral como o solemne testemullho das dis
posições pacificas com que o governo imperial se propõe a re
clamai' algumas modificações nos regulumenlos do governo dQ
l)ara~uay sobre a navegação Iluvial; III vez de tomar este pro
cedimento como um recurso fundado no dito tratado, se e tá
armando c pl'eparalldo para decidir por meio da força estas
justas reciamações, devia contar eom o empl'ego de igual meio
por parle do Brasil, para repellir qualquer a.ggre ão; devi:l
csper~r que o governo imperial se dispuze se para 11m eonflieto.,
em que nada menos se trata do qlle de sustenta.r a slla digni·.
dade e os seus rlireíl.os. Sem desejar esse conflicto, sem tlll-o
prov,:,cado, o governo imperial excederia aos limite' da pru
dencla e da moderação, se não se preparasse para elle; pru
dcncia e moderação de fIue dá ainda uma exuberante prova
!Ia missão confiada a V. Ex., e perando cousegu ir assim uma
Ju.sta e razoavel solução das desagrada\'eis questões que os
ditos regulamentos têm su cilado.

,!._ Ex. desempenhará tanto mais satisfactoriamente e sa
rnlssao, quanto mais se esforçar para flue por um eomD1um ac
corda ~e ponha termo a essas questões, e assim se restabeleça.
a boa lutelligencia entre o governo imperial e o do Paraguay,
de que tanto depende a paz de dous povos vizinhos.

Âutol'isado por Sua 1Ilage~tade o Imperador para munir a V.
Ex. destas instrucções, eu tenho asatisfação de asse/rI1l'ar a V. Ex.
que não pôde ser mais completa a confiança que o mesmo
Augusto Senhor e o seu governo depositão em V. Ex., nem
\lodem ser excedidos os sentiment.os de estima e consideração
~uea.v. Ex. consagro. A S. Ex. o SI'. conselheiro Jo é l\laria
da Silva Paranhos.- Visconde de 1I1aral1Y'wpc. Vid. Relatorio
e 18õ8-anncxos._ .

'r. 17
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aos cidadãos e subdilos das dilas altas parl
conlractantes carregar S1H1S mefl.:llt!orias nas em
barcaçõt-'s t~mpregudllS ne~se commercio interior
ou de cabo agem.

Art 3. Os navios de guerra do Brasil e da
repu,'lica do PiJl"lgU.:lY gozi:iráõ reciprocamente
da liberdad.· de transilo pelos dilas rios, e de en
trada em lodos os seus porlos e lugares ahi ha
bilitados para os navios mercantes, com a uaica
restricção. quanto ao rio Paragllay. de que só
poderão subir lIU flt-scer velas aguas de cada
Estado, até lres lIavio!ól de vela ou vapor. juntos
ou separlldMnl'nle, fitando rf'vogada pari! esse
fim a tlausula do (lrt 18 nu tratado de 6 de
Abril n~ 1856. que limita esse n1lmero a dOlls
e que exige que 11 arquPliçào não exceda a seis
centas toneiudas, n(:(u o armamento a 8 bocas
de fogo.

Fici! expressllmentf' entendido que os navios
de guerra de eacJa lI!11a das duas altas parles
contractantp.s lpràu rl'cipmcamente direito nos
sells respectivos tl'rl'itol'lns tluviaes á maior fran
queza, se de maior franquezu ahi gozarem os
de qualqur'r outra na(;ão

Art. 4. 0 Os navios qUA se dil'Íjão de um porto
exterior, 0\1 de um dos portos tluviaes da nação
a que pertf'u ~ào para flutl'O da mesma nação,
ou de terceira, nã serào sujeit'Js, cm seu tran·
sito pelo tprri lario inlermediario. a nenhum
exame ou ("!t'mnra. ulém o que fôr indispen
savel para exhibit' a cêlf'ta dI) s'lllfle. tomarpralico
e conhecer-se a SllU lldciontiliddde, procedencia
e destino.

Paragrrlpho unieo. Ambos os governos se obrigão
a facilitar, do modo o mais dUcaz, assim a na·
vegação de lransito. como a que fór peculiar a
seus portOs, e consequcotrmente providenciaráõ
para que os sobreditos actos se pratiquem, por
parte de cada Estado, em um só ou em dons
lugares da custa 011 Thas que nos dous rios lhes
pertenção. e cum êl maior promplidão passiveI.

Art. 5. (J A nacionalidade, procedencia, destiJW



- 131 -

e tonelagem dos navios que se ar. nre'11 com
preht::ild! 10s no ta'o dd .\l'L. ,i." serão c j.njJfOV·H1 S
por U 11 certiíicudo dJ uULOl'idade fiscal do porto
da pl'ocedencia enda este d cu menta visado não
só pelo agente consular da nação a que per
tencer o navio, quando a s hida for de porto
estrangeiro, mus lambem pelos agentes consu
lares dos E tados por cujo territorio tenha de
transitar, se os houver.

§ 1 • Só na falta do certificarl'), Oll quando,
bana fide, haja suspeita fu.tidilJ e ntn.l a sua ve~

racidade, poder-se-ha exigI r' exhibil;ia I do pas
saporte do navio, rol da eqUlpJgem e manifesto
da carga.

§ 2. o A exhibição da carta de saude. do cer
tificado, e dos lJULI'OS docurneal1s, no caso excep-.
cionaI acima pl'evi:to. será feita a b rd do navio.
ou em terra pelo c pitão, ou por pl'Pposto seu,

i'1o ponto em que esta õp :raç'lo ivel' lllgar.
receberá o navio U'n - Pass: -, q,le será dado
gratis, para entregaI-o na e"L:I'(ll' competente,
á sahida do terriLOrio inler ned,ario ao do seu
de tino.

Art. 6.° As formalidarles pl'escriptls nos arts, 4..0
e 5. 0 serão reguladas de m Ido que os navios, que
subirrm ou descel'em, no' lug'lres onne . s duas
maraeas do rio pertanc~rem a lndic; de 11m E lRdo,
não fiquem obrigarlo;; ii toco [' Cdl fnai de dons
pontos ou e~tações dus lerrÍLoI',03 frume 1'03 e in
termediarios ao do seu de~,tino,

Art. 7. o A policio rle r, I i I Eqtaclo, contra os
embarques e desemburqlH'S Cid ,les inos, de er
cadorias ou de pessoas, será em geral exercida em
terra ao longo de suas mrl('gen~, e sobre o rio,
por meio de embarcações rnHrcanles 011 de guerra,

Art 8. o Nos pontos em qllfl u 11"1 1,11 precaução
se julgue necessaria, poder-se -h I obl'igar o na
vio a receber um guardJ do pI iz por cuji-iS aguas
transite, ou a fechai' e sellar as e::icotilb s, ou os
l~gares em que ~sLeji) '\PlJo;iti-idii3 as merca~Q
nas, e po 1er-se-h1o empregar c~tes d us m.m C• r.
con une tumenle. ~~."J •

~ 0°
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ArL 9. o O serviço do guaruas se limilará a
vigiar que o navio não tenha communicação ,com
a terra (salvos os casos em que isto é permitlido),
ou commetta qualquer outra contravenção.

Os capitães dos navios serão obrigados a dar
alojamento ao ditos agentes policiaes e su tenLo
do seu proprio rancho.

Art. '10. As duas medidas indicadas no art. 8.°
não. se esLendel'áõ além dos limites de cada Estudo.

Nos lug"res em que fiS duas margens do rio
não perLencerem a lima unica sobera nia, só po
derão ser as ditas medidas applicadas pela auLo
ridade do E 'tado a cujo porto se de Linar o navio,
0·:1 por ~qualquer deUas, á escolha do capitão elo
navio, quando este se dirigir para os portos de
um terceiro Estado.

Arl. III, Os empregado que por parle de cada
Estado fizerem a policia do rio em embarcações
poderão exigir, de qualquer navio que encontrcm
nas aguas do seu paiz, a apresenLação do-l'assc
de que falla o art. 1). o, c declaraç.üo da proce
deneia e' ,destino. Podcrüo mesmo exigir, onde
as duas margens do rio pertencerem á sua na~:úo,

que lhe sejão exhibidos o passaparLe do navio, o
manifesto da carga, o rol da equipagem, e a li tll
dos passageiros, qUtlndo a exhibição de algum
ou ele todos esLes papeis do navio fàr neces
saria para prevenir ou vcriticar alguma fraude,
lIe que haja fundada suspeita.

Estes acLos, porém, deveráõ ser pralicados por
modo que com elles se não cause o menor ve
:Xilme ou embaraco ao transito e commercio lí
cito dos ouLros Estados.

Arl. 12. Ambas as aHas partes conlraclanlcs,
desejando evitar todo moliYo de ulterior desa
vença, convém em que nenhuma dellas fará po
liciar por meio de embarcações, ou, elas medidas
autorislldas no art. 8. o da presente convenção,
ti parle do fio Paraguay que se estende desde
o Apa alé ao rio Branco, cmquanto nüo fôI' ajus
tado o reconhecimento dos limites dos dous
paizes,
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Art. 13. Outrosim converri e rlec.larão ambas
as altas partes contractantes, no intuito de prover
efficazmente a conservação da boa harmonia entre
o dous E:)tados: '1.°, que a carta de saude e o
documento de que falla o 3rt. 5.°, relativo a na
cionalidade, tonelagem, procedcocia e destino dos
navios que passarem em traosito directo, serão
e.~hibidos, subindo o rio Paragu3Y em HlJmaitá,
ou em outro ponto acima das Tres-Bocas, que
posteriormente fôr designado pelo governo da
Republi~u; 2.°, que o-Passe-de que falia o
mesmo artigo seró entregue no forte Olympo;
3.°, que estàs duas formalidades serão preen
chidas nos mesmos pontos, mas na ordem in
versa, pelos navios que de cerem da provin(jia
de Mato Grosso; 4.", finll\mellte, que a dcsignuçilO
do forte Olympo) e o actos que ahi devem ter
lugar, conforme acima se expres 3, não poderão
ser em tempo algum allegado como prova de
direito ao tcrritorio contestado na margem cs
q'uerda do dito rio.

Art. H... Os navios mercantes que subirem on
de cerem o rio Pnraguay, com de tino á pro\ in
cia de Mato Grosso, ou procedentes dos seus
J:lü1'tos deverâõ parar ao approximar-se dos dous
ponto que designa o al't. 13, sendo-lhes porém
licito filzcl-o sem dar fundD; quundo assim lhe ..
convenha, para a apresentação dos documento
de que falia o mesmo art. 13 e o 5.°

§ ·1. ° Quando aconteça chegarem aos pontos
supra indicados depois do sol posto I deverúõ
esperar o dia seguinte para fanarem a autoridade
local, que se prestará a esses actos desde o na ceI'
do sol, assim durante o estio, como durante o
inverno. .

§ 2.° Os vapores que servirem de paquetes po
derão communicar com a autoridade do lugar
até ás W horas da noite, na estação do estio, e
até ás 9 horas da noite, durante o inverno.

Os dous governos se dirigiráõ as communica
ÇÕes necessarias para o reconhecimento e promptu
cxpediç-ão de seus 1'0 pectivos puqaetes.
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§ 3. o O~ navios de guerra gozarúõ do mesmo
favor que acima se concede aos paquetes de vapor
e sómcnte serão obrigados a communicar caIU li
fortaleza de Humaitá, subão ou desção o rio,
para ahi declarare.m a sua naeionalidade, pro
cedencia e destino, podendo igualmente fazel-o
sem dar fundo, uma vez que se conservem pu
rados emquanto durar a dita communicação.

Serão sujeitos ti quarentena nos casos prescriplo
pelos regulamentos sanilarios.

Art. 15. No aHo Par<:lfiá as formalidades de
que tratão os' artigos antecedentes serão preen
chidas p(~rante a autoridade paraguaya, quando
o navio se dirigir para os porlos puraguayos, e,
semelhanlemente, perante a aUloridade argentina,
quando o seu destino fôr para os portos desla.

Os navios que subirem para os portos brasi
leiros, ou dclles procederem, se apresentarâõ
para o mesmo fim ás eslaçócs argentinas ou pa
raguaYlls, conforme mais lhes convier.

Art. 16. O navio que se dirigir aos portos de
um dos dous Estados poderá entrar nos portos
habilitados do outro, permanecer ahi, c.arregur
ou descarregar, parcial ou totalmenle, conce
dendo-5e-Ihe a mesma prolecção e vantagens de
que gozaria se viesse directamente com esse des
tino, e ficaQdo sujeito ás leis fiscaes e policiaes
da autoridade territorial.

Paragrapho unico. E' expressamente entendido
que, se u entrada tiver sido causada por força
maior, e o naviu sahir com o mesmo cUl'rega
menta, não se lhe exigirá direito algum de en·
trnda, de estadia ou de sabida.

Art. 17. Cada um dos dous governos designará
outros lugares, fóra de seus portos habilitados,
.em que os navios, qualquer que seja o seu de~

tino,- possão communicar com a terra, directa~

mente ou por meio de embarcações miudas, para
reparar aVarias, prov~r-se de combustivel, ou
de outros objectos de que careção.

§ '\. o Nestes pontos a autoridade local terá o
di eito de exigir, ainda que o nuvio siga em
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transito directo, a exhibição do rol da equipagem,
lista dos passageiros. c manifesto da carga, e visar
gratü todos ou alguns destes documentos.

§ 2. o Os passageiros não poderão ahi desem·
barcar sem prévia licença da rn.esma autoridade
territorial, a quem para esse 11m deveráõ apre
~entar os seus passaportes, para serem por el1a
vistos e visados.

Art. 18. Toda a communicação com a terra
não autorisada, 011 em lugares não designados.
c fóra dos casos de força maior, sprá punivel
com multa, além das olllras penas em que possão
incorrer os delinquentes, segundo a legislação
geral do paiz.

Art. 19. Nenhum navio poderá carregar ou des
carregar fóra dos portos designados no art. ·16.

Será todavia permittido tocar em qualquer
outro lugar, e ahi descarregar toda ou parte da
carga, se, por causa de avaria, ou oulra cir
cumstancia extraordinaria. não puder continuar
a sua viagem, com tanto que o capitão (onde isso
fôr passiveI) se dirija previamente aos emprega
dos da estação fiscal mais proxima, ou na féllta
destes, a qualquer outra autoridade local e sub
melta-se as medidas que esses empregados ou

. autoridade julgarem necessal'ias, para prevenir
alguma importação clandestina, segundo as leis
geraes em vigor nesse territorio.

§ 1. o As medidas que o capitão houver tomado
de seu proprio arbitrio, antes de prevenir os
empregados fiscaes, ou, na falta destes, a alguma
autoridade local e sem esperar a sua interven
ção, não se reputaráõ justificaveis, se eIle não
provar que foi isso indispensavel para a salva
ção do navio, ou da carga.

§ 2.· As mercadorias assim descarregadas, se
torem exportadas no mesmo navio, ou em em
barcações miudas, não poderão ser sujeitas a
direitos de entrada, transito ou sahida.

Art. 20. Toda importação ou exportação de
!Bercadorias pelas margens dos rios, ou suas
llhas, assim como os alijamentos ou baldeações,
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sem prevHl autorisação, 0\1 sem que üs forma..
lidades prcscriptas no artigo ántecedente tenhiio
sido observadas, sujeituruõ êi multa, além da
perda do contrabando, e das outras penas que
commincm as leis geraes do paiz.

Art. 2'). Toda a tentativa de importação on
exporta~ão fraudulenta pela costa dos rios e sUü'
ilhas. que tiyer sido manifestada por actos ex-

. teriores, e seguida por um começo de e)iecuçUo,
se deiXaI' de ser levada a eifeito por circums
tancias fortuitas, ou independentes da vontade
.do autor, será punida como apropria impor
ta.Ção ou exportação fraudlllenta.

Art ·22. O navio que, dp.pois de ter sahido
J)arra fóra, ou de qualquer ponto do curso do
rio, fôl' obrigado, por causa de força maior, a
arribar li porto do Bstado de. cujo territol'io tiver
sahido, ou a porto do outro ribeirinho, será
isento de todo o direito de porto, qualquer que
seja a sua denominação, se ahi não carregar nem
descarregar.

§ 1. o Será isento, da parte das alfandegas do
lugar, de qualquer formalidade que não eja ti
de uma declaração indicando os motivos àe sua
entrada forçada, salvas as precauções ah.i u adas
para evitar as importações e exportações clün
destinas.

§ 2. o Na falta da sobredita declaração, ou se ti
arribada não fôr justificada, os capitães serão
passiv~js das penas commioadas pela legi~lação

do palz contra os que por escala forçada en
trarem em sells portos, sem preencherem as
prescripç.ões que ne11e se nbservão.

Art. 23. As baldeações ordinarias, por causa
de avaria, ou que possão ser temporariamente
necessarias por qllalquer outro ar,cidente impre
'Vistu, como falta d'aguêl ou encalho, não serão
reputadas descarregamento ou carregamento no
sentido do art. 19, e serão inteiramente livres,
uma vez que se fação sem tocar nas margens do
rio, ou mediante o consentimento e sob a vi
gilancia dos empregados t1scaes do lugar, e, na
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',iUsencia destes, sob a vigilancia de qualquer
outra autoridade local.

§ 1. o Se as escotilhas ou lugares de deposito
-das cargas tiverem sido fechadas e selladas, de
verá o capitão, nos casos precitados, dirigir-se
réviamente (se fór passiveI) aos empregados da

e tação fiscal competente, que ficar mais pro
xirna, para fazer levantar os ello, e submetter
e-ha á. medidas ql1e estes empregados julgarem

necessaria a fim de evitar o contrabando em seu
~erri torio.

§ 2. o As mercadorias aS3im ba.ldendas deveráõ
'3er reembarcadas no mesmo navia.

Art. 24.0 Se, por causa de ontravenção ás
medidas policiaes e fiscue concernentes ao livre
t.ransito fluvial, tiver lugar alguma apprehensão
de mercadorias, navio ou embarcações miudas,
conceder-se-ha, sem demora, o levantamento da
dita apprehensão, mediante fiança ou caução
suOiciente do valor dos objectos apprehendidos.

§ Unico. Se a contravencão nGo tiver outra
pena que a de mulla, o contra\'entor obterá, me
diante a me ma garantia, o continuar immedia
-lamente a sua viagem.

Art. 25. Nos casos de naufrtlgio, ou qualquer
'Outro sioi Lro, as autoridades locae deveráõ
prestar todo o auxilio a seu alcance, assim para
salvação das vidas, navio e carga, como para
arrecadação e guarda dos salvados.

§ L o Quando o sinistro tiver lugar em aguas
q.ue pertenção a mais de um E tado, as auto
rIdades de uma e outra margem combinaráõ a
sua jurisdicção e concurso de modo que o seu
auxilio seja o mais efficaz, e proprio das intimas
relações, e da humanidade de povos vizinhos e
cultos.

§ 2. 0 Na hjpothese do paragrapho antecedente,
sem.pre que se tenha de desembarcar a carga do
navIO, ficará esta sujeita á jurisdicção do lugar em
que fôr depositada, que será aquelle para onde
possa ser ll'ansportada com mais promptidão e
segurança. E quando estas circumstancü\s forem

T. 18
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jguu'es pará RS autoridades de uma e oulra
margem, preferirá a jurisdicção daquella que
houver prestado os primeiros auxilias, ou que 05
i.11 teressados e~colherem,

§ :3. U Se o capitão, o dono da carga, ou ql:lem
~lltlS vezes faça, quizrr tran~portal-a em di,rei
tura desse lugar pura o porto do seu desLloo,
ou outro qualquer, o poderú fazer sem pagar
direito algum, e só as despezas de salvamento.

§ 4.. o Não estando presente o capitão do nuvio.
o dono dae; mercadorias naUff<igadas. ou quem
uas vezes faça. para correr com a despeza do
alvarnento. scrilo esta,; pagas á custa da merca

dorias, arrematando-se em hasta publica quantas,
bastem para ess~ tim. c para o pagamento do,
respectiv05 direitos. A respeito do rest:mte das
mercadorias, quando tenha lugar a presupposla
arrematação. p 'occder-se-hll conforme a leg'islll~iio

do paiz concernente aos deposito cm 51!1aS al-
. fêlndegas,

Art. 2G. O capiLJo (To navio nnufragacIo. ou
quem snas vezes faça. será obrigado a remover o
casco do navio, ou seus fragmentos; e quando
justifique não poder fazel-o dentro do prazo que
lhe fór marcado pela autoridade local, nem res
ponsabilisar-se pela despem desse trabalho, jul
gar-se-ha abandonodo o navio, e a meSD1U auto
ridade providenciará a este respeito como melhor
convier.

Art. 27. Ambas as aUas parles eontrnctantes.
convem declarar livre o serviço da -praticagem
dentro dos limites do sen territorio íltlvial.

§ 1. o Assim os navios que se dirigirem para os
portos de uma das duas nações, como os que
simplesmente tr.ansitarem pelas snas aguas, po
deráõ navegar sem pratico, ou servir-se, á sua
escolha dos pra,ticos pertencentes aos dous paizes.
()u dos habilitados por qualquer outro Estado.
, § 2. o Ambos os governos prestaráõ reciproca
mente particular protecção aos seus praticas, po
dendo os de um ,Estado desemharcar no territorio
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UI} outro, ahi pCrmallllGer e receber llova CODl~

missão.
AI't. 28. O scrvil;o uO' pratico será remune

rado confunue ,umu tarifa lhada por cada um
(~OS dOliS governos, em relaç.ão ao tirante d'agua
<lo lluYÍo, ús distancias c ás difllculdades da llavc
ba~úo Jlas Cf(~sccntes c baixa dos rios, conci
liando-se do modo mais equitativo os interesses
<10 COHJmcrcio com o' <.los illUiYiuuos empregados
nesse 'cnieo.

Art. 20. O:> pt'aticos enio responsabilisaveis
l'eraate os triulluues do :cu paiz, ex-ameio, ou a
requerimeuto das partes interessada, pelos dam
nos resultante de má fé ou negligencia no des
empenho dü uns obriga~õcs.

Nos L1elido comtnuns serãú sujeitosá autori
dade local, sendo, porém, eOllsiderado como per
lcnc'Cnles á equipagem do navio quando este fôI'
de sua nação.

Art. ;'0. Cada UIll dos dous Estados poderá
estabelecer um direito deslinado ii· despezas de
conscniiç.ão do rio, phal'óes, balizas c quaesquer
o~tros auxilias que preste á navegaeãu, mas o
dilo direito sómenle será percebido °dos navios
que forem a seus parlas directamente, c dos que
:t:elles entrarem por escala (excepto os caS0S cie
torça maior), se estes ahi ca.rregarem ou ues
ca rregarem .

Art: 31. Além 00 direito de que falia o artigo
a~tel'lor, o tran iLo fluvial não poderá ser gravado,
~ll'ect;l nem iudirectaruellte, 'Olll outro illgu lU
lillpo to. soh qualquer denomiuação que seja.

Art. 3z. Estabelecer-se-ha., por parle do Bra iI,
IIOS rios Paraguay e Paraná, um systema l1ll i
forme de arrecadação dos rcspectiYos direitos de
alfandega, porto, pharol, praticagem c policia;
el~reciprocamente a republica do raraguay se
e~riga a guardar, por sua parte, uniformidade Dêl:'S
leLs, decretos e regulamentos concernentes ás sua:
alfand egas. '
, Art. 33. Os navios de guerra são isentos de
todo e qualquer direito de transito ou çle porto,
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não poderão ser demorôdo em seu lru'nsilo soh
pretexto algum (sal\-'o o disposto no art. H), c go
zaráõ em todos os portos e lugares em que seja
permittido communicaI' com fi terrü, da. oulrlls
isenções, honra, e favores de u o geral entre a
nacões civilisadas.

Árt. 34. A presente convençuo de conformi
dadecom o art. ,Ig uo tratado de élmizade, JJj\<

vegação e commercio de 6 de Abril de 1-85G, será
permanente,

Fica entenuido que as disposições do art.. 11 ~

e '13 dnrará- cmquanto se não verificar {) aju te
de limites a qll o primeiro delles ~e refere.

Art. .35. A troca das ratifi(',a~ões da pl'esemle
convenção será' feita na cidade da Assumpçâo,
dentro do prazo de oitenta dias contados da sua
data, ou anles se fôI' possivel (30).

Em testemunho do que nós abaixe> assignados"
plenipotenciarios de S. 1\'1. o Imperador do Brasil.
e de S. Ex. o Sr. presidente da republica do Pa
l'aguay, em virtude dos nossos plenos poderes,
assignámos a pre ente convencão de nossos pro
prios punhos, e lhe fizemos pôr os re pectivos
sellos.

Feita na cidade da Assumpcão, capital da re
publica do i'aI'aguay, aos do'ze dias do mez de
Fevereiro do anno do Nascimento de Nosso c
nhor Jesus Chri to de mil oitocentos cincoenta
e oito.-(L. 5.) José Maria da Silua Paranhos.
-(L. S.) Francisco Solano Lopez.

]'ROTOCOLLO •

Aos doze dias do mez de Feverf::iro de mil oito
centos cincoenta e oito, nesta cidade da As
sumpção, capital da republica. do Paraguay, reuni·

(30) Pelas reversaes de 2ii de lrevereil'o de 18ii8 dcsip-nou- e
a ,ÇÔl'le do Rio de ~allejro para lugar da troca das raLifrcaçõos,
n<lo obsLan~e o estIpulado neste arLigo,



-141 -

rão-sc na sala do miuislcrio de relações extel'iercs.
S. Ex. o Sr. conselheiro José illiuia da Silva Pü
ranho~, enviado ex-lraordinurio e ministro pleni
potenciario de S. M. o Imperador do Brasil, em
missão especial, e S. Ex.. o Sr. hrigadeiro general
Dom Francisco Solano Lopez, general em chefe do
exercito, e ministro da guerm e marinha da re
publica do Paraguay, c convierão ambos em con
signar no presenle prolocollo algumas declaral;ões
feitas nas conferencias em que tratárãl) de accorcJill'
a solução, a qlle felizmente ehegárão, das questôps
relativas á verdadeira inlclligenda e pratica elo
tratado de amizade, navegação e commerc.io de G
de Abril de iI8i)(j, vigente entre os dous paizes.

OSr. pleuípotenciario da republica declarou,
desde a primeira conferencia, que o seu governo
não podiu aceitar a convenção fluvial de 20 de
Noveir.uro celebrada entre o Brasil c ti Confede
ração Argentina, posto que concorclllsse com algu
mas de sllas estipula~ões que crê adaplu 'eis ús
circumstôncias e inleresses oa repuhlica.

Ogoverno paraguayo entende que poderia ver-se
umaoffensil ádignidade nacional c alguTnu quebra
dos seus direi tos de soberania, se subscrevesse
uma convenção em que legisla-se a respeito do
territorio flllvial da relluhlica, sem que esta fosse
chamada a tomar parte em taes estipulações, e
nem ao menos consultada a esle respeito.

Além desta razão capital, outras de natureza
menos grave, mas tambem indeclinaveis, impedem
a adhesão que se solicila da republica.

9governo paraguayo está disposto, uma vez que
haja perfeito accordo com o governo imperial
sobre a navegação do Alto Paraguay, a conceder
que os navios de todas as nações amigas possão
tl'an~itar por suas aguas até aos dominios do
BraSIl no mesmo rio, e a mesma concessão não
duvida fazer por sua parte emquanto á navegação
do A,lto Paraná. Mas o governo paraguayo julga
qu~ é. mais proprio dos seus direitos de soberania,
ma~s.conforme ás conveniencias da republica e á
politiCa exterior que ella se tem traçado, concedeI:
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por 11m acto exclusivamente seu a Dürcgüção úe
seus rios a todüs as bandeiras amigas.

~ão aceita outrosim como obrigaç,ão imposta.
por 11m pacto internacional, c sim cBtende que
eleve ser de seu livre arbltl'io, o proceder no terri
t.orio fluvial da republica ás obras col1ocacão de
J~hüróes, etc., quejulgue conyeuie'ntes pará faci
litar u na\"egaçüo propria e da demais naç,õeso

lCürá o qlle puder c tiver por conveniente a esse
respeito, mas quer obrar espontanea e indepen
(leu temente, evi tando desintelligencias por taes
moti vos com os seus vizi nhos.

Er~ resolução do governo da republica. to~ad.it
cm vista das reclamações do Btoa 'ii, declarar mtel
ramente facultativo o serviço de seus praticos,
isentando os navios que transitarem pelas suas
aguas, ou vierem a seus portos, de toda pres-

• cripçi'io desse generoo
Com este fundamento não póde aceitar, 110S ter

mos em que estão concebidas na convenção já c.i
tada, as regras estabelecidas para o serviço da pra
ticagem, no que toca ao terrilorio da republica.

Niio exigindo que os navios das outras nações
n1veguern em suas aguas com ploatillos, e menos
que se sirvão exclusivamente dos que perlenção
á republica, não süo applicavcis a esle Estado
todas as medida que sobre este ponto prescreve'
u convellcJo.

Os gov"ernos vizinhos deveráõ ficar satisfeitos
com disposições tão fraDcas da parte da repu
blica, e com a segurança de que esta não dei
xêlrú de consultar em sua tarifa os bem enlendidos
interesses do commercio e transito geral, que ellB!
não é menos eml'enhada em proteger do que os
demais vizinhos o

O lratado subsistente entre a republica e o Im
perio não permitte que os navios de guerra do
Brasil possão transilar pelas aguas da republic~

seilão com certas e determinadas restricções. FOI
uma concessão especial feita ao Brasil, no que
toca ao rio Paraguay, porque possue a parte su
perior do rio l . e tem ahi· uma provincia.
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o governo ua republica não póue e lender a
meGma concessão a todos os ribeirinhos, que
aliás não terião necessidade de expedir navios
de guerra para Mato-Grosso. Tudo quanto nesta
occasiüo pode fazer, no sentido dos desej.os que
tem expressado o Sr. plenipotenciario brasileiro
é prescindir das condições de armamento e to
nelagem estipuladas no art. 18 do tralado de Q
de Abril de 1856,ealém disso comir em que,
cm vez de dous, possão passar até 1res nav}os de
guerra do Ikasil, C(Jffi as mesmas franquezas prcs~

criptas no citado art. 18.
Deste modo o governl) da rcpllblica mostra cvi~

dentemenLe o seu de ejo rIe conciliar os bem en
tendidos interl3sses da republica com os do Im
perio.

O governo ela repnblica, finalmente, não póde
aceitar os artigos dtl conyen .c10 qne obrigdo as
partes contrllctantes <1 uju les ulleriores, nüo só
porque alguns desles ver. iio sobre objectes que
devem sempre es1ar confiados no arbitrio da so
berania de cada Estado, mas tambem porque niío
deseja contrahir obrigações clJjil: nalureza e é.\l
cancc não sejão desde logo bem determinadas
e prescrip1as.

Alodo o tempo os Estados limilrophes o acharúõ
prompto para entender-se com el1es, tanto quanto
lhes seja possivel, sobre quaesquer objectos de
commum ou reciproco interesse.

Os artigos que se comprehendem nas obser
vações do Sr. plenipolenciario paraguayo são o
prImeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e
s~xto, decimo seplimo, vigesimo septimo, vige
SI~O ?ilavo, vigesimo nono, trigesimo primeiro,
tngcslmO quarto, lrigesimo sexto, e lrigesimo
nono da convenção fluvial de que se trata.

OSr. plenipotenciario brasileiro observou que
nada podia estar mais longe do pensamento dos
g?vernos representados nrl convenção fluvial as
slgl.lad.a na cidade do Paraná do que uma ofi'ensa
adlgmdade da republica, ou uma quebra dos
seus direitos de soberania.



Que os annaes diplomaticos upresenlão inntl
meros casos, e alguns bem modernos, de proce
{limento semelhanl.eao que ora parece estranhar-se
da parte do Imperio e da Confederação Argentina.

Aconvenção sendo destinada a servir para todos
'Os aftluentes do Prata, nüo poflia deixllr de expri
mir-se com a generalidade que se Dota em seus
artigos.

Elia presuppõe o assentimento de todos os go
vernos que têm soberania nesses rios, pede esse
assentimento, e, prevendo o caso de recusa da
parle delles, se restringe aos tcrritorios das dua
allas partes contractantes .
. Não se podia respeitar mais escruplllosnmenle
a soberani 11 e independenciu dos outro Estados
ribeirinhos.

O governo imperial, assim como o da Confede
ração Argentina, muito teria estimado que ao seu
accordo assistisse um representante da republica
do raraguay.

SI' não houve convite para esse 11m, foi porque
-era urgente procurar uma solução amigavel para o
eslauo summamente grave em que se achavilo as
relações do Imperio com este Estado, e natural
presumir que, não conhecendo a fundo os desejos
amigaveis do Imperio, o governo paraguayo hesi
tasse em associar-se aos aj ustes que se tinhão em
vista.

As obrigações que o governo paraguayo recu a
contrahir para com os demais Estados ribeirinho,
posto que, como não podia deixar de ser, esteja
disposto a beneficiar a navegação geral tanto quanto
julgue conveniente e lhe seja passiveI; essas obri
gações são reciprocas; e estabelecidas como garan
tias que gOlernos vizinhos e amigos se devem
mutuamente, de que os sacrificios que cada um
fizer por sua parte, no interesse commum, serão
justamente correspondidos da parte dos outros.

Essas obrigações são mesmo até certo ponto
I1ma necessidade material, porque em rios ligados
e dependentes uns dos outros como são os affluen·
tes do Prata, não é passiveI prover efficazmenle
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aos sens melllornn clllos, e ao 110m regimen de
:ua navegaçüo e commer ia, sem o concurso i
multaneo e bem combinado de todos os interes
sados.

Aconvencão llnviul de 20 de ovembro não in....
novou prinêipios e obrigações, adoptou os que já
têm em seu favor a experiencia e a autoridade
das nações mais cultas, applicando-os mui dis
cretamente ás circumstuucias especiaes desta parte
da America. .

O accordo sobre o regimen sanilario, e mais
um ou oulro aclo que ficaráõ dependentes de ul
leriores ajustes nüo devcm scr um motivo sllITl
ciente para que a republica recuse sua plena
adhesüo, que as duas illlas partes contraclantes
lanlo tiverüo em vi la obter, e sem a qual não
e conseglliriÍ estabelecer, como tanto convem?,

entre todos os ribeirinhos do l)rala e do' seus
aflllIClltes, os principios geme que regem os Es
ludos da Europa a respeito do. navegação iluvial.

Os empenhos qnc assim contl'ahisse ti repu
blica não passarião de uma obrigacão mural, de
prestar-se a algum accordo justo e"que lhe fosse
possivel, sobre medida' que são de interesse com
mUill, e que operadas ao livre arbítrio de cada
Estado, sem nenhuma intelligencia prévia com
o seus vizinhos, rurissima.' yczes deixaráõ de
ser uma contrariedade, um germen de queixas,
ou um gravame parJ lodos.

Não desistindo o r. plenjpolenciario para
gllayo das opiniões e inlentos que manifestou
cm nome do seu governo, e ueclarêlndo-sc prompto
puru. celebrar um ul:col'llo especial, que, sendo
conslderüdo como uma explicação c ampliação
do tl'ütado de (3 de Abrjj de H~i)6. resolvesse
todas as queslões pendell tes entre os dous paizes,
obre ü verdadeira illtelligcocia e' pratica do

mesf?Jo lratado, foi esta proposil)lo aceila pelo
seu lllustrc coUegu. .

O Sr. pl.eriÍpotellciario brasileiro acrescenlou
que senLia muito nüo alcancar ü adhesüo da re
Publica ü lodo· o.' urtigo.'" ln cOIlVenrjUo fluviaL

T. 1\1
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ele 20 de ~oY('mbro, mas que crdia deste sen
empenho cm Ylsla das rr.c.u·a fOl'macs r. reite
radas que tinha om-ido, P. nn csp"rança ne qlle
mais tarde será pos ivcl o que hoje encontra
contra _i tão serios escrnpnlos da parte do go
Terno paraguayo.

Que outrosim o animava \l c1ar esse passo,
que não póde deixar de causar a gllm pezar ao
governo imperinl e aos seus alliados ela confe
deraeão e do Esl~do Oriental, n dcdararão tão
franca c nrnigavel que tem ouvido ao . í·. plr.
nipotenciario dll republica, de que as franqnezas
que esta conceder cm suas aguns á bandeira
mercante do Brasil, ronccdení igualmente ás da
quclles Estados ribeirinhos.

Em resultado deste necordo rreliminar, foi
celehrada a convenc{\o desta mesma data, addi
cional ao tratado dê amizade, na"cgaç.ão e eom
mercio de 6 de Abril de 1l:l5ü, vigente enlre o
Imperio c a republica.

Lido o presente pl'otocono, c achando-o eXllcto,
ambos 05 plcnipotrnciarios o assignárão em dom
:1utographos, sclJando-os com os respectivos sellos.
-( L. ,) José Maria da ilva Paranhos.-( L. S.)
Fra.ncisco Solano L01Je":.

PROTOCOLLO ESPECíAL SOBRE A Ii\TELLIGENCIA E EXECUÇÃO
DO ARTIGO ·1:? DA CONVE\,;ÇÃO DE ~ 2 DE FEVEREIRO
DE 1858.

Aos doze dias do mez de Fevereiro do anno
de mil oitocentos cineoenta e oito, nesta ci
dade de Assurnpção, capital da republica do Pa
raguay, reunirão-se na sala do ministerío de 1'e·
Jacões exteriores, S. Ex, o Sr. conselheiro José
~tãria da Silva Paranhos, ('nviado extraordillario
e ministro plen' potrnciürio de S. M. o Impe
rador do Brasil, cm missão especial, e S. Ex.
o Sr. brigadeiro general Dom Fnncisco Solano
Lopez plcnipotcncinri() IJor parle de S. Ex. o
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,1'. pl'esiLletlte da republica, c concordárão em
declarar pr.lo presente protocollo as explicações
que entre elles ti verão lugar, no acto de üssig
llarcrn ii convenção fluvial desta mesma data,
::iobre D. intelligencia e cxecuç.ão do art. 12 da
Jnesma convençào. (31)

O Sr. plcnipolenciario da republica declarou
que, annuindo li rcdacçi'io do art. '1~ da con
ycnçáo fluvial que ajustára com o Sr. plenipo
lenciario do Brasil, o fez na iotelligenciu de que
o sen illustrudo collegd não punha em duvida
o que nunca contestou o Brasil, o dominio da
republica sobre li margem direita do rio Pu:
ragllay.

Que a ruzão dcs e artigo, que eOIlvinha deixar
bem ex.plieitu, era que, sendo o territorio da
m~rgel!\ esquerda desde o Apa até ao rio Branco,
objecto da questãu de limites pendente entre a
republica e o Imperio, e estando deserta essa
eost.a, assim como ü que lhe é fronteira, não
I~aVla necessidade de policlar aquella parte do
no por meio de ell1barct1çóes c de guardas, fi
~ando-Ihe todavia salvo perseguir ahi qualquer
lllvasáo dos seivagens l:ontra o seu territorio.

OSr. plenipotenciario do Brasil respondeu que
conl;orduva perfeitamente com a declaração que
acabava de ouvir.

Que nunca houve contestação, enlre o Imperio
e ~ republica sobre o territorio da margem di
reita do rio Paraguay, reconhecendo ambos os
goyernos a Bahia Negra como limite dos dous
pUlzes por esse lado.

Que () pensamento do artigo era o que ex
pres~ou o seu illuslrado collega, isto é, uma
medl(~a de prudeocia e boa amizade, visto que
a pol!cia por parte ue um só Estado, ou de
ambos, desde o Apa até ao chamado rio Branco,
poderia trazer reclamações e confli.ctos, que os

(31), P_elas 1'CVel'sacs de 19 de Fevereiro, e 30 de Março de 18iS8
~~~ltarao os dous governos as ue clar~";ões dQS Protoco!lQS que

m.panhál'ão ii convCllçào.



dou plenipotcneinrios tão acedada e lealmcllle
tiverfio cm "Vista eritar.

Que, com effeito, a neces idade de poliei ii qU\J
páde dar-se nesse trec110 do rio é a que in dicou
o Sr. plenipotcnciario da republica; que, porélll,
rarissimüs vezes acoo tecem eS:)(lS invasões dos
selvagens, e que contra semelhante eventtHlli
dadecada Estudo poderia livremente defen
der-se, perseguindo os invusores, "cm que ti isso
obsto,sse a disposição do mencionado art.. '12.

O Sr. plenipotenciiirio da republica acres
centou que outrosim julgava cODycnienLc declarar
desde já que, sendo gravoso ao sel! goremo o
emprego de guardas para li policia l1scaL de que
trata a convenção, em YeZ desse meio, se adop
tará por ernquaoto li medida de fe<.:hal' e . <.:1 lar
as escotilhas dos nuYios mercantes que 'ubirclll
o rio Paraguny.

Que, portanto, os navios mercantes que cn- ,
trarem no dito rio, tenhiio ou nüo as esc.otilha'
fechadas e selladas, l'eceberáõ o sello paragllayo
cm Humaitá, sendo este levantado cm ülympo,
sem mais demora que a indi pensa, 01 para tue
<lctos.

O Sr. plenipotenciario do Brasil expressou que
agradecia a declaração do seu honrado coHega,
e por sua parte nenhuma objecção oppunha á
medida pratica que se Linha em vista por parle
da Itepublica; que ao contrario desde já a ad
mittia em nome do governo imperial, como con
forme uo estipulado, estando subentendido qlle
será licito aos interessados recorrer á autoridade
da republica, quando o estado das mercadorias,
ou algum outro accidente, exija a abertura das
escotilhas ou o levantamento do selIo.

Lido o presente protocollo, e achando-o exacto,
ambos os plenipotenciarios o assigoárão e~ dou'
.autpgraphos; sellando-os c.om os respectivos seBos.
-( L. S. ; José Ma1'ía da Sil a P(~ranhos. -( 1 .

. ) Franc1'sco alamo L°17 C;! •
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Convenção de 2 de Junho com a Grã-Bretanha.

onSERv.\ÇÕES.

A comOlissão mixta, creada em virtude de pre
sente convencão, encetou seus trabalhos liO dia
~o de Março' de ,1859. (I)

Surgindo desde logo ülgllmas duvidas sobre
a f61'ma que devêra seguir-se na liquidação das
reclamações que lhe 1'0. em aíl'eclas, fúrilo ellas
resolvidas, por mutuo accol'do dos dous cornmis
sarias, a excepção daquellus cujo conhecimento,
por sua natureza especial, dependia de decisãu
dos respectivos governos. .

Entre as referidas duvidas appareceu, porém,
a. seguinte que por sua irnp0l'lancia urge ser con-'
slgnadu:

« Se as reclarnacões brasileiras, baseadas na
all~gada injustiça das senlenças proferidas pelas
cxtLOclas comrnissões mixtu5, estabelecidas em
virtude do' tratados anteriores, podiao ou nüo
SOl' aceitas pelCl aclual comrnissão. »

Entendiu o coollIlissal'io britannico pela negati
ya, fundado no disposto do art. 8. o da convenr:úo

(1) F.orão. e0'1lmissario por parte do Brasil o conselheiro
AntonIO Nlcolao Tulentino e pela da Grã-Bretanha Joàu
Morgan. '
Er~o arbitros, brasileiro, o senador ElI~ebici de Quciroz

COUllDho JlIattoso Camara (quc I'cnum:ioll quacSfjllcr vcucillJell
tos por esse ca.rgo a favor da soeiedade Pt'opag-allol'a lias Ilcllas
Artes, no Drasil), c brilalllli 'U, no ylal1l1 Cux.
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addicional de 28 de Julho de 1817, que C011
siderára semelhantes senteneas corno definitivas,
expressamente estipulando qüc deltas úão haveria
appellacão

Redar:guio-lhe, porém, o commi sario brasileiro,
que aqllel\e assumpto havia sido discutido larga
mente entre os dons governos, e que o do Brasil
lavrára solemne protesto em 30 de Novembro de
4833 resalvando o direito de em todo o tempo
haver do da Grã-Bretanha as respectivas indem
nisações.

Por tal motivo, acrescentayu o mesmo com
missario, o gabinete imperial, aceitando c cele
brando a convenção de 1858, levara em fito res
taurar essns pendentes reclarna~.ões, fazendo-as
decidir pela commissão por ella cfl'uda.

Após renhido debate o comrnissario britannico
admittiu a procedencia do que fora allegJdo
por parte do brasileiro, e eoncordárão em rever
as sentenças de que se trata, e proferir sobre
ellas seu voto.

Depois disto prosE'guia a com missão em Sel15
trabalhos procurando, dentro do prazo marcado
na convenção, dar expediente a todas as rec!d
mações, quando em sessão de 28 de Fevereiro.
de 1860 o commissario britunoico êpresentou ao
brasileiro o despacho que recebêra do seu mi
nistro nesta eÔl'te datado de::1 daquellc mel
nos termos seguintes:

« Communicou-mc i0J'd .Tohn Russell que havia
consnltajo os conselheiros da corôa sobre o pro
cedimento que convinha ter a respeito das re
clamações provenientes da captura, ou detenção
de navios brasileiras empregados no trafico de.
escravos pelos cruzadores britannicos, manifes
tand() por este motivo que não tratasseis de se
melhantes reclamacõcs até receberdes ulteriores
instrncções.» '.

Acrescentava aquclle minislro :
« Não obstante a especialidade dos tres casoS

de qne déstes conhecimento a lord John Russell
com o vosso affieio de ~ de Dezembro, c que.
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forão agora d ciJiJo pelos al'Lilros (islo é, de
terem. ido os . cravos relaxados pelo captor sem
julgamento a1bum), comtlldo, corno do mesmo
ameio vejo que houve larga discussão com o
governo rle 5. M. que sempre recusou aumittir
as r clamações de tües inuemnisaçôes, julgo que
terieis p1'ocedido melhor, se não tivesseis tra tado
dessas qllcstõe sem haverdes antes consultado o
mesmo governo, e quizera que Eizesseis lOuo 01105
givel para qllC fica' em adiados todo estcs casos
até conhecermos a opinião cio governo de S. M.
relalivamente á conveniencia de ilc1miUil-os. »

Df'clarando o commis. urio britanuico que em
virlude clüquelle despacho não lhe era dado
cOmimlill' a inlerYir no ex.ame das reclamações
a que elle alludia, ponderou o brasileiro que
em tal caso tornava-se inevitavel a suspensão dos
trabalhos da commissão, pois que por parte do
Bl'~sil não existião reclamações que não ti\essem
orIgem cm apresamenlos e ceten~ões por sus
peilas do lrafego de escravos, e assim se resolveu.
Convidado o (",ommissul'io brasileiro pelo da
Grã-Bretanha em d ta oe 25 de 1Itlarço seguinte
p.ara reabri 'elO H& confrrencins, foi aqnelle auto
~'JSiHio pelo goremo imperial a proseguir nos
trabalhos, se hot vessem cessado os motivos de
~tlu. interrupçào; observando porém o commis
S~l'lo britannico na sessão de 27 do dito mez que
so lhe era pcrmittido continuar sua fi issão sob
as clnusulas do despacho já citado, forão de
novo suspe lsas a3 [uncçóes da cOll1missão (2),
Se. pela nota do enviado inglcz. no Rio de Ja
nelro, de 23 de ~f 81'('.0 de 1860 translllzia a es
pernnça Cle que o ITIpncionado despacho de Lord
Russell nüo era definitivo, mas dependente de
ulleriores instrucções, essa (~sperançil inleiramente
svaeceu-se quaudo cm 11 de etembro do mesmo

, (2) Yid. a cxposi~ão no commissario brasileiro, junta, corno
.~Ilnexo, .ao Relatorio de 18dO; l1ella se reSume os trabalhos da
cdommlssao m":t:l, acompanhaclos d03 respectivos c imponallles

aClIl1Iemos.



anno o r<.:fcri<lo cnvi;.1I10 dnclara.vél, por ordem
de seu governo, no gabinete imperial qlle: ( As
recluITlllçõe brasileiras quér contra as sentencas
das cOll.lmissões mixtus creadas em virtude "da
conven<,;üo de 23 de Novembro de 11826, e ante
rimes tratados, quér contra os julgamentos pro
feridos pelos vice-almirantados bri tannicos, em
cumprimcnto do acto do parlamento inglez.
geralmente denominado B'ill Abcrdeen erão con
siderados pelo dito goveI'1lo de S. M. Britannicll,
não como pendentes, mas como tendo sido de
l1nitivumenle decididas, »

Terminava a dila nota, sllggeriodo ao governo
imporial o alvitre de apresentar uma lista das
reclamações brasileiras daquella especie. resol
'vcndo o gOt6rnO britannico, a vista della, sobre a
conyeniencia de uma nova convensão, que re
gulasse seu exame 1

Tão exagerada pl'eLeoção. que ali·ás devêra ser
1'nlimincrcClisilda. visto como tendia a nada menos
do que compellir o Imporia a subordinar-se ás
senlenças illegües das eX.tincLas commissões mixtas,
e bem assim a reconhecer a competencia elos tri
bllnars inglczes que havião violentilment\~ julgado
navios brasileiros, sendo que contra umus, e contra
outra havia o Brasil proLestauo, foi não obstante
ainda discutida e apreciada pelo gabinete imperial.

Assim foi que pela nota de 21 de Janeiro de ·1862
e pelo l1Wl1W1'(bnd1b1n do plenipotenciario brasileiro
cm Londres, datado de 20 de Novembro de 186,1,
tentou o governo imperial 'fazer um appello aos
senlimüntos rectos,--e lenes da Grã-Bretanha repro
duzindo os vali0sos argumentos que lhe sobravão
para manter a illtelligencia dada aos preteitos da
convenção de 2 de Junho (3).

No ?nCInOmnd1~m (;itado o conselheiro Carvalho
Moreira depois de externar das clausulus bem de
llniuas tio Ul't. 1. o do referido ajuste, 100'icils illa-

(3) A nota de 21 de Janeiro, e o Jl1cmorandll11l forão pul·li
C:ll.lO lIU }tela/orio de 1. '62 - annexn .



rões loda. ontrarias á intel1i<J'encia que o govcrno
lnglez lhes dava, inserio o seguinte, e importante
periodo:

« Se tudo isto fos e ainda insufIiciente para re
conhecer-se com loda a evidencia a mente e a in
tenção da altas partcs contractantes quando assim
se exprimirão nos arts. ·1 .o e 5. o da convenção, a11i
resta ainda o seu preambulo onde ellas motivárão
e ex.plicarão o 11m que tiverão em vista celebran
do-a.

({ E' obvio dpssc preambulo qual o motivo que
determinou e, la convenção. Foi como dec1arão
as mesmas alta parle cootractantes, a fim de
manter os sentimentos de amizade entre os dous
paizes que ellas resolvêrão nomear uma commissão
mixta para o ajuste final de toda a reclamaçóes
li. que ainda se achavão pendentes », ou erão con
sideradas por qualquer dos dous governos como
«ainda não decidida », e que por isso causavão
detrimento ás relações amigilveis entre os mesmos
governos.

« Não havendo por parte do Brasil outras recla~

mações senão as que forão objecto do repetidos
protestos do governo do Brasil, as mesmas que
esle considerou sempre « não d cididas », é claro
que s50 e_sas as reclamações á que as altas partes
conlractanLes quizerão pôr um termo por meio
dessa convenção plua restabelecer as boas relações
que elevem sempre existir, e que ellas .consideravão
por esse motivo abaladas.

« Foi aindapara levur aefIeito e te mutilo desejo
das altas partes contrnctanLes de que fossem com
prchendidas no ajuste geral as reclamações do go
verno do Brasil a aber: aquelJas que forAo objecto
do Sf'll protesto cm 1833 e as provenicnle. dos
at.lental1os dos cfllze.iros inglezes em vinllrle do
BLll Aberdccn, que depois das palavra « qlle ainda
não estivessem decidirias» .e acre. cel1tárào estas
oulras bem notaveis e sjgnifi~.alivas (OU qllefos
sem consideradas como não de ididas por qnalquer
dos 010115 govcrnos. })

Toda C'itas aberl.ll ras amigavei., todo estes do-
T. 20



cumentos que fundavão nosso bom direito naufra
gárão ante a tenacidade britannica declarando o
gabinete de SL James formal, e terminantemente
que as reclamações brasileiras de que se tratava
não havião sido incluidas nas estipulações da con
venção de 2 de Junho; á vista de cuja declaração
ficárão encerrados os trabalhos da commissão
mixta.

Sobreleva, porém, observar que nesse meio tem
po ogoverno inglez, obedecendo á antigos, e inve
terados habilos, havia pela nota de seu enviado
nesta côrte de 14 de Abril de 1862 encartado
uma ameaça ao do Brasil, communicando que:
« tinha pres-ente reclamações de subditos inglezes
contra o Imperio, com direito a Setb apoio;» a
consequencia deste aviso era ou concedel'-S€-lhe
as reparações pedidas, ou annuir-se sob tal pres
são a negociar novo ajuste internacional qlJe as
cXl\minasse, e ás brasileiras de idenlica origem.

Felizmente que o gabinete imperial bem inspi
rado nesta occasião manteve a anterior intel1i
gencia que dera ao tratado, mas ainda assim I

buscando sempre o caminho das tangentes, mui
trilhado pela diplomaoia brasileira, e procedendo
com a maior circumspecção eprudencia como disse
o marquez de Abrantes no Relatorio do anno de
'1863. « manifestou o mesmo gabinete a opinião de
Que não duvidaria admittir algumas 1'est?'icções
na latitude conferida á commissão mixta da con
venção de 2 de Junho, sendo, porém, impossivel
annuir á proposta da legação britannica nos ter
mos em que se achava concebida. (4) )

(4) Os termos ameaçadores eril.o assim concebidos:
« O governo de Sua l'lIagesLade deseja agora que eu declare

que Lem presentes reclamações de subdiLOS briLannicos contra
o Brasil, com direito ao seu apoio, e que não póde pt\l'mitLir
qUll liquem sem renaracão_ Porém, de ejando eviLar medidas
'exLI'emas, eSLá prompLo' a concluir com o govel'Do do Brasil
uma convenção para o eSLabelecimento de uma comUlissão
mixla, com o fim de examinai' e decidir essas reclamações, e
ouLras admissiveis da mesma naLureza que o Brasil possa ler
de apresenLar contra a Gl'ã-BreL:lnha.



Depois de todo o debate anterior, depois das
excellentes considerações da nota de 2'1 de Ja
neiro de '1862, e do Memomndum da legação bra
sileira em Londres, a concessão do Relatorio de
1863 fôra um erro imperdoavel, porque essa con
cessão, sem melhorar nossa causa, animaria em
aHo gráo as pretenções brltannicas. Aregra a se
guir nesta hypothese estava perfeitamente traçada
nas seguintes palavras da referida nota, subscripta
pelo conselheiro Magalhães Taques:

«A imposição de uma nova convenção equiva
leria o declarar que o mais forte póde, todas as
vezes que isso lhe convier, annullar as disposi
ções de um tratado, que parecerem contrarias ao
seu interesse, conservando porém todas aqueIlas
que lhe parecerem favoraveis. »

Sobrevindo. em principios de 1863, a interrup
ção das relações entre a Grã-Bretanha e o Imperio,
vistos os attentados commettidos pela esquadra
brilannica contra o commercio, e navegação cos
teira do Brasil á pretexto de represalias por causa
do naufragio da barca ingleza P'1"ince of Wales nas
praias do Albardão, cessou de discutir-se os in
cidentes relativo á intelligencia dos artigos da
convenção de 2 de Junho. (5)

Na época em que se ventilavão aquellas questões
sobre a letra e espirita da convenção de 2 de Ju
nho a causa do trafego de escravos estava julgada
no Brasil; a ganancia 'dos contrabandistas de carne
humana tinha sido vigorosamente combatida pelas

( o govel'llo dc Sua l\fagestade, porém, ao mesmo tempo,
IJeremptoriamente e ~or llltimo declara que não póde consentir
em que s!l remetLão a commissão, nem admittir para discussão
reclamaçao alguma brasileira connexa com o L1'afico de afri
canos, ~ecidida pelas commissões mixtas, e subsequentemente
Jldelo tl'lb1,!llae do vice-alnJirantado britannico, ou provelliente

a execuçao de um aCLO do parlamento briLannico; e que a.
nova convenção deve ser feita por tal maneira que exclua todos
estes casos, » Relato1'io de 1862.

(IS) _Sobre o destino do archivo, e papeis pertencentes ã com
~lssao mixta anglo-brasileira houve accordo tomado por notas
e 14 e 18 de Julho de 1862. Vid. Retatorio de 1863 - annexos 

pago 11l1.
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llledidas encl'gica. promulgada desde 1860, c nu
seio dos proprio fazendeiros brasileiros se l1avia
operado a mais favoravel reacçâo contra o COQl

mercio da Africa; entretanto a Grã-Bretanha, sem
prestar homenagem êI essas grandes manifestações
de patriotismo, a essas provas inconcus8as da
tendencias humanitarias de nossos agricultore,
não modificava SUêlS asperezas conlrêl o Imperia,
violavüabertarnenLe as dispo ições de um com
promisso qt~e ena mesma iniciara, e mais tarde
tratando seu parlamento de revogar o Bill Abcr
deen, fazia-o de uma tórma que lião dava saLis
fação aos justos re entimentos do Era ii, (6) autes,
conservando os efI'ci tos e legalisando as cxtorsõe'
~esse acto, impriUlia ao mesmo bill as feil;ões de
lnconlroversa legitimidade. (7)

(6) ({ o projecto apresentado a eamara dos lord pelo conde
Clarendon fóra assim concctliLlo :

cc COllsiderando que por uma lei adoptaria nos annos oitavo e
nono do reinado de Sua ~fageslade actual, cap. 122 e inlitlllàda
- Lei para alleração da lei intitularia - Lei (lara e 'ccução de
uma cOllvenção enlre Sua Magcslarle e o Imperador do fil'a ii,
(;010 o fim de pôr tcrmo final ao trafico dlJ cravos africano -,
foi. delerminado quc se levassc a ef!'eiLO pejo modo alli pr 
Crlpto, uma convenção eulre Sua MagesLadc o t'allecido rei
Jorgc IV e o Imperador do Brasil;

l( Consirlel';uHlo que as circumslancias que acons Ihárão a
adopção da mencionada lei deixárão de exislir, por ter cc sado
a importa 'ão no Brasil de escravos vindos da Africa;

(l Delermina Sua Mageslade a Rainha muito gracio a, por, e
com o conselho c consentimento dos 101'ds e piriLuaes e lem
poraes e dos commUDS, rcunido uo llreseute parlamcnlo e
]101' autoridade dos mesmos, o seguintc:

cc 1.° A referida lei da sessão do annos oitavo e nono do
reinado de Sua lUageslade actual, cap. i22, fica, peJa presenle.
revogada, com tanto, porém, que tal revogação não afTccte quaes
qner operctçàes já, I'calizadas, ou declarar.ão dc 'validade on de
tnd!mlllisaçào contida na re{erida lei ou qualquer direito, fiLltlO,
obri,qação, Ot~ con,prornisso já adquirido e contrcthido, O" acto
praticado por {orça e cnl virtude do sobreclita lei. "

Vid. Jomal do Cotnrnercio de 5 de Abril de 186\J.

(7) O mesmo conrle Clarendon, respondendo a lord Chelms
ford, no debate obre o bill, assim expl'essou-se: cc Estava cerLO
de que tal não fÔl'a a inlenção do nobre lord, mas Cl'a pos ivel
que seu t1iscursQ. servisse para inspirai' esperanças inf'undadas
aos don05 de navios neltreiros lll'asileiros, os lju~es imagina
rião que Linhão direito de reclamar qualquel' cousa do governo
in.glez, quando tal direito não podia seI' reconhecido. " Jo l'IlaI
Citado,

.,
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FÔl'a porém ioju ,tiça no sa, como escriptor bra
sileiro, se fazendo sentir o modo irregular como
fôrü proposta pelo conde Clarendon a abrogação
do bill, não leyanta5semos um voto de agrade
cimento aos esclarecido estadistas britanoicos
lord Cairns, e Chelmsford que tomárão a defeza
dos bons principio , fulminando a illegalidnde de
um e.slututo attentatorio dos direitos soberanos
do Bra iI.

Contra o texto do projecto do conde Clarendon
ao qual deu-se a pbysionomia de uma concessão
ao Impedo exprimiu-se lord Caírns nos seguintes
termos:

«Arevogação de uma tallegi lação era medida
dl~ tanta ju tiça e conveniencia que não po.dia
deixar de apresentar algumas observações sobre
omodo como o governo a propunha. Com effeito
era para lamentar que, em vez de propôr sim
plesmente e sem condições a revogação do bill, o
pl'eambulo do projecto declarasse que as circums
tancias que tinhão aconselhado ú sua adopção
paviiio deixado de existir por i so que cessára a
lmportacâo de escravos no Bra i1. E sa lei nunca
devêra tér passado no parlamento porque era uma
tentativa de legislação para su bditos e proprie
dades de t!m paiz soberano e independente, e se
e se paiz tivesse sido mais forte do que era então
o ll~asil, nunca o parlamento houvera adoptado o
projecto de 1845. (8) »

Antes destt: orador jú 101'0. Chelmsford havia
dito que:
. «Em sua opinião essa lei nunca devêra ter

sld.o a.doptada e não podia deixar de mostrar-se
satIsfeito ao ver que aquella permanente ofi'ensa
a9 Brasil ia deixar de nodoa?' os livros da legisla
çao. Oorador recorda-se de qne Sir Thomas ·Wilde
oppôz-se ao projecto, .!lpresentando valiosos argu
ll1entos e objecções, e referindo-se a algumas ob-

d {8~ Toda esta discussão ncontra.-se no Jomal do Commcrcio
d~ 1~g: Março, ii c H de Abril, 7 c 23 de Maio e 22 de Junho
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servações que eUe proprio fez então, diz que estas
mesmas observações mostrão quão difficil era res
ponder a taes argumentos. (9) »

Fazendo a exposição de motivos do aeto revo
gatorio do Bill Aberdeen, o conde Clarendon re
petiu ainda o sediço argumeI1to de que aos es
forços britannicos, e aos seus cruzeiros fôra de
vida a extincção do trafego.

Se não estivessem ahi os factos para contrariar
tão infundada argumentação, bastava considet'ar
que em uma das recentes sessões da camara dos
communs o ministro da marinha observou que:
« Aesquadra ingleza na Airica, nem sempre tinha
podido tornar effectiva a suppressão do trafego,
declarando mais que eUa ia ser gradualmente re
tirada da costa occidental da referida região. »

« E o Times, orgão importante da imprensa in
gleza, acompanhando o mesmo parecer ajuntára
o seguinte: « Esta esquadra tem sido mantida em
uma costa mortifera, e sob um clima insupporta
vel, a fim de reprimir, pela força armada, o trafego
de africanos. Tem sido tão horrivel a mortalidaGle
na gente do mar alli empregada, e tâo contestavel
a vantageJr~ da estação, que todos os annos se tem
tentado modificar este serviço, ou acabar com
ene .... (10))

Finalmente para responder ao gracioso asserto
do conde Clarendon ainda transcreveremos as pa
lavras de uma nota de lord Howden wenipotencia
rio britannico nesta côrte datada de 27 de Julho
de 1850: « Era necessario que um partido brasilei
ro contrario á escravidão exercesse directa influen
cia por meio da imprensa contra o trafico e com-

(9) Lord Chelmsford, enlllo conhecido pelo nome de Sir F~e'
derico Tbese""er, era procurador ~eral em 18~5, ainda a~s~m
em seu referido di cu rso confessa que: " nutrira sempre senas
duvidas sobre o direiLO do governo inglez para adoptar lal
disposição. »

Este mesmo lord, bem como Sir Thomas Wilde, e Lord Cairns,
todos an lagonístas do Bül Jibe-rdeen, occupárão o alLo cargo
de grandes challcelleres.

(10) Jornal do Commcrcio de ii de "laia de 1869.
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prudores de escravos. As medidas, que ha cerca,
de dous annos têm sido postas em execução derão
em resultado chamar a séria attenção do povo
brasileiro contra o trafico de escravos, e os re
centes acontecimentos provão. quanto a mim, que
sem tal auxilio as medidas actiVI\S para repressão
do trafico por meio de cruzeiros nas costas não
produzião o salutar etreito que, em minha opinião,
póde-se desde já garantir. »

Alei derogando o Bill Aberdeen foi sanceionada
peJa Rainha em 19 de Abril de 1869; para todo
o Brasileiro, porém, a revogação desse a'Cto de
inqualificavel prepotencia, deve passar como um
acontecimento inteiramente inditrerente, como um
negocio exclusivamente domestico dos legisladore
britannicos.

Se essa lei fosse concebida em termos simples,
enão commentadas, nos termos a que alludio Jord
Cairns, justiça seria feita ao Impel'iu; seguida
porém do apparato de uma concessão, adornada
das feições de um alto favor, conservando seus
effeitos. ou por outra. sanccionando as violencias
que se commettêrão á sua sombra, não póde, não
deve ser acolhida pelo Brasil, sem protesto.

No momento porém em que a Grã-Bretanha, fiel
as. suas antigas tradições de menospreço pelos
palzes mais fracos, exhibe novos documentos de
intolerancia as justas queixas desses paizes. o go
verno brasileiro marchando no caminho da ci
vilisação vai amanhando o terreno para resolver
o magno assumpto da escravidão.
~em este sentimento é novo no paiz, aos que

qmzerem fazer justiça aos estadistas hrasileiros
s~r~ conhecido que desde a independencia tra
tarao elles de extirpar o commercio de escra
v9s, e de preparar o terreno para sua emancipa
çao.(11)

(11) Como cxemplos mencionaremos os seguintcs factos: 110
conselheiro José Bonifacio, em 2~ de Fevereiro de :1823, es
crevendo aO agente brasileil'o, em Londres, Felisbcrto Caldeira
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Para este effeito o governo imperial, aI ~m ele
aceitar os tratados da meLropole, firmou com II

Brant (ao depois 1I1arquez rle Bar'bacena) encarregado rle en
tender-se com o ministro Cannin'" sobre o reconhecimento da
independencia, asseverava lJue - o goveroo impcrial não tinha
rluvida em tratar da aboliçao do trafego convencido como c.·
tava, não só ~e sua injust!ç~l ma. ainda da p~rnicio a infiuc!lCia
que elle exercIa obre a clvl!Isaçao e prospel'ldade do Impel'lo. II

Vid. Revista do Instituto, tom. 23 pago 333.
« Nas instrucções (arls. 3.0 , 4.0 e 5.°) que em 2~ de Novembro

de 1823 o ministro Luiz José de Carvalho e Mello deu áquelle
agente, e a seu collega na me ma commis ão, o Vi conde da
Pedra Branca, iguaes eguranças contra o trafego se olferccião
ao gabinete britannico. " Cito Revista, tom. e pag.

« O projecto de constituição da Assembléa Constituinte, no
art. 2ã~, consa~rava - a emancipação lenta dos negros, e sua
educação religiosa e industrial. "

« O referido conselbeiro José Bonifacio formulou e deu coo
nhecimento á dita a sembléa de um projecto p.1I'3 o fim men·
cionarlo. l) Vid. o livro do Dr. PCl'lligao lIJalheiro, intitulado a
- Escravidão no Bt·asil.- Appcndice.

« A lei de20 de Outubro de 1823, creando os cOllsclbos gerars
de provincias, consignára, no art. 23, preceitos para a emanei·
pllção !los escravos. II

« Na legi~lat1ll'a de 1827 os dcputado Ft!neira França, Feijó
e Lino Coutinho apresentár:1o projnctos para a Ijbert:lção dos
negros; seu conveniente tratamento; mocleração nos castigos;
e seu peculio, que deverá passar, morto o escravo, a sua ra
mili:l. "

« Na de 1830, (sessão rle 18 de Ma.io) foi lido o projecto n.o 39
fixando o prazo de cincoenta annos para acabal'-se a escra
vidão. »

« Na de 183L, além elas medirIas tomadas relativamente aos
eseravos que vindo de fóra en ras em em terras rio Brasil,
pensou· e em substitui,', nas fabl'ica , arsenacs, e repartiçõe'
publicas, o traballiO livre pelo escravo; otferecell o deput1do
Pereira de Bl'ito uma rrsolu(':Jo (u.o 613) detel'lllinaudo que fo,se
licito ao esc"avú comprar sua liberdade exllibinelo o seu valur,
e mais a quinta parle; e em cssão dc 16 de Juubo foi aprescn
tad<!. outro projecto, alfol'riando, desde logo, os escravo da
uaçao. ))

« Na de 1832, apreciou-se a questão ne rla,'·se a liberdade ao
escl'avo que comeus servi(:o- houvesse pago na educaçfJo. "

" Na de 1833, que o escl'avo lançado f61'a da ca a de sr.u c,
nhor fossc reputado livre. "

" Na se são de 8 de J linho rle te anno ofl'cr'eceu-se um pro
jecto estatuindo que o vcutre n}!O tl'ansmitLia a escravidão. II

« Na ele 1810, (projecto n. O 89) qlle e rtaria liherrlade ao r"
cravo da nação qne fornecesse o preço rle sua avaliação; S ndo
que no parecer da rcspectiva com missão , assignado J)or Mar
tim Francisco, e J . .J. Pacheco lia-se o seguinte perio o: <lA 3·'
eommissão dt~ fazenda, persu:Hlirla de que ria assernbléa naclO'
n:1\ devem partil' o principios d humanidade e de justil;a,
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Grã-Brelanba o de 1":!ô, acompanhan io-o posle
riormente da legishl~àu rc:;pccLi Vil que dt:senvol-

conformes com o systema liberal, qne nos rege, e por isso as
pritueiras medillas legisl .. Livas. tendeULes à promover a ernan
cillação gl'adual dos escravos da na(,:ao, é de parccer que slljão
r1Heridas as SUPlllicalHe , assilU como todos os escravos em
idenLiras circulllsLancias. "

fi Nas de 18iS e 18;2, o d,~putado Silva Guimarães apresentou
projecLO proponrlo a liberdadll dos nasci IlIs de vClllre cscravo,
e contendo outras providenf'ias corl'u!alivas. "

« Na de 1854, o deputado W.1I1derll'Y 'boje Barão de COLtgipe)
fOl'mulou duas j'csOIUÇÚC3, uma com o OUUlI'ro 117, estabele
cendo quc a alforria cl)uctldi la ao e'cI'avo que não pndesse
alimentar-se pelo spu Lrabalho, pOl' doença ou velhict:, não I'xi
mia ao senhor do dever de sustental·os, etc.; e outra, vedaudo
a exportaçào de escl'avos do UOI'te pal'a o sul. II

fi Na de 18iS7, projecLo rio seoador Silveira da MaLta marcando
uma taxa l)rogl't~Ssiva sobre os escravos das cidades, no intuito
de removei-oS pal'a o t:ampo. II

II Na de 1860, projecto do mesmo senador prohibiudo a venda
de escravos em leilão, e a scparação das faluilias. II

" Na de 18Bi, OULI'3o reslllução do ciLado senadur vedando :lOS
~sLrangeiros o possuirem escravos, ao EdLado e corporações de
mão mona, l)

« Na fIe 1865, prnjecto do Visconde de Jequitinhonha pro
pondo a abolição da escravidão, sem inrlemuisação, tleuLro de
16 annos para os eSCoravos maiores de 25 annos, e dentro de
1iS para todos os mais. l)

• Na de 1866, projecLo 0.0 ll4 do deputado Tavares Bastos
mandanrlo passai' cana de alforria a tOllus os escravos da nação,
acrescentando outras di posições pal'a a al.loli(,:ãu gradual da
escra v'dão, l)

" Em 1866 finalmente o Roverno brasil il'o promulgou o de
creto 0,°3725 de li df' Novembro nesLCS termos:- Hei por bem
ordena~ que aos escravos da nação que eSLiverem nas condições
de serVir no exercito se de gl'atuitamente liberdade para se em
pregarem naquelle sr.rviço, e sendo casados esLenda-se o mesmo
beneficio ás suas mulbllres. l)

Alé!J1 destas opiniões forllluladas em pl'Ojectos, identlcas
tem Sido manifestadas em dhr.urslls por dislinctos pal'lamen
tares qllaes o Barão de S. Lourenço, e os conselbeiros Silva
F,erraz c :\'ebias, na le~islatUl'a de 1864; e bem assim os mi
Dlslros da jusLi,a Oiogo de Vascoucelle,s cm 1857, Sayão Lobato
em 1,862 e Sinimbú em 1863 lernbràrão, nos respecLivos relatorios,
medIdas indirectas para a emancipação.

A liranrle imprensa d" côrLe tenl sido da mesma. fórma. sim
palhl~a a cansa da abolição cio elemento servil; .as colll.m~lils d,o
Correlll ~le"calltil, Jornal do Conl'"ercio e D'iarlO do R"IfI Jamais
se escusarão a discussão fk.sse assumpto; o insLituto dos advo
~arto8 p 'Ias vozes aulorisallas dos doutores Caetano Albi:rto

oares e Pel'd'gão Malheíro concorreu efficazmenLe par:j a
.prOpagaÇão de idéa tão bumaniLaria; diversos opusculos an
t gos, e Olltros modernos, se hão occupado da materia; e a
Oora do referido ))1'. Perfligão Malheiro mencionada. antel'ior
~ente com o Litulo a - Escravidão no Brasil- tratou profi
elCI11emente deste ohjec,Lo.
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via e garanti'l o cumprimento de suas di po·
hições, (13) e jámais se escusou a nov.os accordos
para a extiucçào do trafego. ('13)

E' certo porém que não obstante a promulgação
dessas pro\idenoias o trafego continuou; para isso
concorrêriio todas as causas especiaes que <lssig
nalamos já em outro lugar desta obril, toman·
do-se entre essa cansas saliente, como estimulo
favoravel asua propagação, as violencias do Cl'll
zeiro britannico contra a soberania do Imperio,
yiolencias que erão habilmente exploradas pelos,
contrabandistas nas vistas de excitar i1 opinião
publica, e de crear uma reacção propicia, 011
pelo menos tolerante, a continuação daquelle des
humano commercio.

Os ilturados esforços do governo imperial, a
promulgação de urna legislação efficaz e energica,
a perseguição aos desembarques de africanos, em
terra, UIll cruzeiro activo de pequenos vapores
no littoral, e o bom senso da nacão, <.lerão a final
garrote ao trafego de escravos'-

A abolição de escravidão era a consequencia
logica deste faclo; pois bem, ella ahi está na tela,
cunsiderada como medida de indeclinavel, e
promp-ta solução, e encueada se~ prevenções por
todas as classes, por todo o paIz. (H)

(l2) Toda a legislação wncernente ao trafico de escravos cstá
publicada no tom. 1.0 desta obra, em seguimento do tralado de
23 de Novembro de 1826, com a Grã-gretanIJa.

(13. Cilal'emos como uma pJ'ora os (lrtigos addicionaes de 21
de Julho de 183/S insertos no tom. 1. o pag. 3!14, que ai iás não
forão tomados em con ideração pela camara dos deputados,
A integra do PI'otocollo que precedeu a ol'ganisação desses ar
tigos é encontrada no importantissimo discurso proferido pelo
conselheiro Paulino .José Soares de Souza, então ministro das
relações exteriores, na sessão de 15 de Julho de 1850,

No mesmo discurso foi publicado o memorandUln subscriplo
pelo conselheiro Calldido Baplista de Oliveira, com data de 22
de Junho de '1839, pl'opondo algumas bases para um novo ajuste
repressivo dQ trafego, memorandttm que tanta sensação causOU
então, e ainda posteriormente, obrigando seu autor a explicai-o,
como o fez, pelo Jomal do Commel'cio de 9 de lIlarço de 18i6,

(14) Escrevemos no centro do movimento que agita o desen
lace da questão servil, LOdos prestão seu contingente para ai
cançal'·se a nlmejada olul.'llll,
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Não ha uma opimao que a contrarie, limitão
se as divergencias sobre u modo cumo deve ser
executada,

Eflraz-nos declarar, em honra do povo brasi
leiro, os debates sobre esse i:lssumpto nào o con
vertêrão em facho incendiaria, a centelha inílam
mau, é certo os animas, mas sómcnle fizerüo ex
plosão os sentimentos generosos.

« o Impel'allor a aconselha nos discursos da cOI'ôa ante as
camaras nos aonos de 1867 e 1 tiS, e no seu p~triUlonio par
ticular e:lIe cxccuta a idéa com :llllpla gencroslllade. "

« Os conventos, notavelmente os dos bencdictinos, IilJcl'tão
grande numero de escravos, e dccla,'ão o vcntrc livre, em sua
propriedades agricolas. »

« Em S, Paulo, 'ergipe, PCl'nambuco, Àlagôas, l\Ial'anbão,
e OUII'as pl'ovincias fundão-se associações abulicionistas, quc
to mão a seI,! can~o a emanripação. "

« :\s assembléas provinciaes de Piauhy, Ccará e Alagõas dc
cretao fundos pal'a a libertação annuaI de ccrto numero de
escl'avos. "

« Importantes lavradores inscrcvem-se á testa da cruzada, e
~11l S, Paulo, nos opulentos municilJios da Limeira e Riu Claru,
IOI'ma-se uma sociedade com o nUl especiallle concorrer para
a emancipação dos escravos, »

« O senado I' Nabuco de Araujo, distincto cstadista do paiz,
alllma com seus conselhos aquella associação, emalldainsel.ir
!las pagmas do jornal a Reforma, de 4 dc uezembro de 1869, a
cart.a al,!IQavel da conferencia allolicionista internacional de
Pal'lz, dll'lgida ao povo do Bra 'i!. )}

« Para a guerra do Paraguay forão libcl'tados acima de 6.000
escravos. I>

« O. eOllselho de estado tomou conhecimrr'110 do assumpto,
e o VIsconde de S Vicente offcreceu corno membro do mesmo
conselho uma memoria e projectos relativos a abolição do ele
mento servil "

«A camara dos dcputados adopta, e é converLido em lei o
prOjecto do senador Silveira da MOlLa acallando com a arrc
matação, em basta publica, dos CSCI'avos, e prohibindtl, nas
vdelJdas, a se[)aração rias familias. Vid decreto ll.O 1095 de 15

e Setembro de 1869.
« Apl'Cscutão-se os pl'ojcctos n. os 30 e 31 sobre manumissão

de escravos, decrctanrlo para esse fim certo numero de 10terias.I>
« Opresidente da camara cios deputados, conselheiro Nebias,

em seu lliscurso, no ultimo dia de 'lsessào, expressou-se com
ellthu,slasmo relativi1mente ás tcndencias que se manifestavão
nas Vistas de suavisar as condição dos escravos. Vid, Annaes
parla.~l!ental·es, tom. 6,0 pago 68,1869. "

« Flna~mente o projecto n.o 19 de 1869, cU,ja sorte.Ol'a pcnuc
~.c d~clsao do senado, concedc maiorc~ facilJdcdcs a.s natura
l a~oc do. cstl'allgcil'os. »
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Conven('.ão para o ::tjuste das reclam::tçõe pendentes ana!o
brasileiras entre o Sr. D. Pedro II Imperador rto Brasil, e
a Rainha do nl'illo-Ullido tl::t Grã-13ret::toba e Il'1ancla, assig
nada no Rio de Janeiro em 2 de Junho de 18i:i8, e ratificada
por parte do Brasil enl -; dn m )sm mez, e anuo, e pelo da
Grã-Bretanh3 em 24 de Julllo du I'efuido auno (1i:i).

DO ARCHIVO DA SECRETARL\. DE E;:,TADO DOS NEGOCIO
ESTRANGEIRO~ .

Nós n. Pedro II, Imperador ·Coru;titucional e
Defensor Perpetuo (lo Brasil, etc. Fazemos saber
a todos os que a presente carta de confirmaçno,
approvação e ralifica\'âo virem, quP aos doas dia
do corr('nte mez e clllno se concluía c assignou
nesta Côrte do Rio de Janeiro, entre N6~ e Sua
Magestade a Rainha do Reino-UoiJo da Grã
Bretanha e Irlanrla, pelos respectivos plcnipoten
ciarios, que se achavão munidos dos necessnrío
plenos poderes, uma Convenção para a decisão,
por uma commissão mixlll, de reclamações entre
o governo do Brasil e o do dito Reino nos lf'rmo
da mesma convenção, cujo teor é o seguinte:

Havendo em varias épocas, desde a data oa
declal'ação da independencia do Impel'io do Brasil,
sido feitas diversas recllmações contra o governo
de Sua l'vIageslade o Jmpr.rador do Brasil da parte
de corporações, companhias, e individuos sub-

(1~) Foi promulgada por decreto n. O 2312 de 27 de l"ovl'mbro
de 181í8. Tl'oeál'ào-se as ratificações .em Londres aos 9 de Se
embro de 1858,



dito, de ua ~Iage lade Britarrnica, e êonlra o
governo de Sua Magestade Britannica da parle
ele c.orporações, companhias, e individnos suõ
ditos de Sua 'Magestade o Imperador do Brasil,
e estando ainda. algumas des as reclamações
pendentes 011 consIderadas por um ou oulro dos
dous governos corno nào !lrcididas, Sua Mages
lade o Imperarior do BI'iI ii e Sua Milgestade ii
Bainha do Rein -Unido da Grã-Bretanha e Ir~

Janda, entendendo que a dceisclo de laes recla
mações muilo contribuirá parti a manutenção dos
sentimentos de amizade que subsistem entre os
dous paizes, rc.olvêrão entrar em ajusles para
este etreito por meio de uma couvenção, e no
meánio para e se 11m seus plenipoLenciarios; a
saber:

Sua Mage lade o Imperador do Brasil, ao Illm.
e Exm. SI'. Sergio Teixeira de Macedo, do selI
cOllsrlho, seu enviado extraordinario e ministro
plenipoLenciario eru disponibilidade, grão-cruz
ua ordem da Rosa e da porlugueza de christo,
corurnendador das ol'den de S. Gregorio Magno,
de S, Maurit:io e S. LaZilro, e da imperial an
gelica consLantinillna de S. Jorge, membro da ca
mura dos delJutados, etc., etc., etc.

E Sua Nl:lgestade ti Rainha cio Reino- nido da
Grã-BreLunhü e Irlanda ao h lIrado Peter Gam[Jbell
Scarll'tt, companheiro da muito honrada ordem d"
banho, enviado cxlraül'dinürio P. rnlOistl'o plf,llipo
te,ncillrio de Sua Magestilde Brilanúica na côrle do
RlO de Janeiro, elc., etc., etc.

Os quues, depois de se terem reciproc.arnenle
communicado seus plenos podl:'res, que forjo
achados em boa e deyiúa f' nnu, <.;onc0nLinio 110
seguinte:
.Art. 1.° As altas p'l'rtes conll'aclantes concor

dao em que todas as recléllllal,iÕeS da parte de
corporações, companhias, e individuos subditos
de Sua Mugestade o Imperarior rio Brasil contra
o governo de Sua Mag('stade Britannica, e todas
as reclamu(:ões da parle de corpora(;ões I CO'l1-



- ,166-

panhias': e ind iviclllOS subrlilo. de II a Mage
tade Britanoica c.onll'1l o ~overno de Sua Mages
tade o Imperador do Brasil, que teohão sido
apresentadas a qllalquer dos dous governos para
interpôr seus omeios para com o outro de:>de a
data da declaração da independenciu do Imperio
do Brasil, qne ainda não estiverem decididas,
ou forem consideradas como ainda não decidida
por qualquer dos dous governos, assim como
quaesquer outras reclamações que e pos'ão apre
sentar dentro do tempo especificado no art. 3.'
desta convenção, serão submeLLidHs a dous com
missarios nomeados da maneira seguinte: a
saber, um commissario será nomeado por Sua
Mugestarle o Imperador d.() Brasil, e outro por
Sua Magestade Britaonica.

Sua Magestade o Imperador do Brasil e Sua ~Ia

gestade Britannica nomearáõ respectivamente um
secretario para a commissão, o qllal terá o di
reito de, servir de commissario no caso de tem
porario impedimento ou ausenciu do commissario
de seu governo, e tambem no caso de morte ou
clefinitiva ausencia ou impedimento do clito com
missaria, 011 no caso de deixar este de we 'lar-se
ao exercicio de suas [uncções, ate a uOffieação e
posse de um novo commissario nomeado em
lugar do dito commi sario.

No caso ele morte 0\1 definitiva Ull. ell ia ou
impedimento do commi"sario de qualquer dos
lados, 011 no ca o do commissario de qualquer
dos Jados deixar de pre tar-se ao s rviço, Sua
J\lagestade o Imperador do Brasil, ou bua ~fage.

tade Briti.lnnici.l. nomeará immeuiala e respectivt\
mente outra peSSOil püra scrvir de cOllllllissal'iO
em lugar do precedentemente nomeauo.

No ca~o de ser o s(~cL'etal'io de qualqucr cios
lados nomeado cOlllmi sario effectivo, Sua Mil
gestade o Imperador do 3rasil, Oli Sua Magcs
ttlde Britannica, nomeará irnmedIata e respe tiva
mente Ilma outra pessoa para servir de secretario
cm lugar do ecrcl:ll'io precedentemente 110
IllcaUo.



- 407 -

Os 'ommi sario se reunirúõ no Rio de Janeiro
no periodo conveniente mais breve depois que
tiverem sido nomead03 e snte. de procederem a
'eH trabalhos, lavraráõ e assignaráõ uma de
claração solemne, promettendo imparcial e cui
dadosarnent~ examinar e decidir scgundo os
rlictame da sua razão, e em conformidade com
ajustiça e-equidade, sem medo, favor, ou aífeição
a sens paizes. todas as reclamações que lhes forem
aprcsentada. , respectivamente, da parte dos go
vernos de ua ~]agestade o Imperador do Brasil
e Suu Magestade Britanuica. E sr declaração será
lançaua nas actas de sua se sões.

O secretariu de qualquer dos lados que plila
primeira vez fór chamado a servir de commis
sario, deverá lavrar e assignar lima declaração
semelhante antes de entrar em exercicio; e essa
declaração será regi tradu da mesma maneira
da preceden te.

Os commissarios, antes de procederem a outros
tl'Ubdlhos, nomearáõ urna terceira pessoa para
serv:ir de arbitro 011 louvado em qualquer caso
ou casos em que possão divergir de opinião.

Se não puderem concordar na nomeação da
me ma pessoa, o commis ado de cada lado no
meará uma pe oa; e em todo e qualquer caso
em que os commissarios divergirem de opinião
na decisão que tiverem de dar, a sorte decidirá
qual de sas dua pessoas será o arbitro ou lou
vado para aquelle caso em particular.

Apessoa aS'si m designada para arbilro ou lou
vado, antes de funccionar como tal em qualquer
caso, devera lavrar e assianar uma declaracão
solernne em fórma semelha~te áquella que devem
lavrar e assignar os commissul'ios; e e ta decla
ração sera igualmcnte registrada no livro das
acta.

No caso de morte, ausencia ou impedimento
dessa pessoa, ou no caso de demittir-se do em
p~ego, ou cessar de prestar-se ao serviço de a1'
bIlro ou louvado, uma outra pessoa será no
mpada pela fórma descJ.'ipta I para empreaar-se
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omo arbitro ali louvado em luO'al' da prece
(lenternente noml.'ada, e lavrará e assígnal'á urna
tleclaraçiio solemne como a já mencionada.

Art. 2. 0 Os comm:s -arios procederáõ imme
diutflmeote ao exame dllS reclamações que forem
levadas ao sen conhpr,irnpnto

Examinaráõ e decidirriã dI' taes reclamações na
ordem e da maneirH que jl1lgdrern i1propriada,
mas noicamente sf'gundo aS provas e informações
que lhes forem foroecirtas pelos respectivos go
vernos, ou em nome delles.

Serão obrigudos u reeehcr e examinai' todos os
documentos escriptos ou impressos, ou informa
ções que lhes forem u(Jresentadas pelos respecti
vos governos ou em seu nome, em sllstentação
ou impugnação de qllülqller reclamação, e a ou
virem, se isso fôr requerido. uma pessoa rte qllal
quer dos lados por parte de qualquer dos gllver
nos como seu advogado. ou ugente, em cada
reclamação separada.

Não podendo os dous commissarios achar-se
de accordo em alguma reclamação, recorl'eráõ ao
arbitro ou louvad-o que tiverem nomeado. ou que
a sorte designar; e esse arbitro 011 louvado, de
pois de ter examinado as provas a favor e contra
a reclamação, e de ter ouvido, sendo reqllerido,
unia pessoa de qualquer dos lados, e de ter con
ferenciado com os comrnissarios, decidirá o caso
a final sem appellação

A decisão dos commissarios, assim como a do
arbitro ou louvado, sobre Cada reclamação, será
dada por escriplo e assignôda.

Cada um dos governos porjprá nomear uma
pessoa para assistir á commissão como agente
por sua parte para apresentaI' (' sustenlar recla
mqções, ou inpugoar aS reclamacões (:.on1ra elle
feita;" e para J't'prt'sental-o em gÚHI em toelas as
~alerias cormexas com taes invesliga~ões e deci
soes.

Sua Magrslade o Imppl'aiJor rio Brasil e SlJô Ma
gestude a Rainha da Grã-Bretanha e Irlanda,
pela presente promeltcm solemne e sinceramente



eon idel'ar a clt-lii 'uo dos c rnmi:>5arios, ou do ar
bitro ou louvado segundo o caso, como absolu
tamente final e cOllc:.lll:n sobre cada reclamacã()
por elles, ou por elle julgada, e a dar plena exe
cução á taes decisãe sem objecção, evasiva, ou
demora .
. Art. :l.0 Touas ílS reclamações serão apresenta
da' á commi são dentro de doze mezes a datar do
dia de sua primeira r unida, excepto no caso de
se allcgareOl razi'les de demora julgadas satis
factorias pela commissão, ou pelo arbitro ou 1011
vado quando os commis. arios divergirem de
opinião a este 1'e peito; e nesse caso o periodo
para apre entar a reclamação poderá ser prolon
gado por tempo C] ue nüo exceda a eis mezes.

Os commi sario por esta convenção ficão
obrigado a celebrar para o exame das reclama
ções ao menos oito' ses ães em cada mez, a corne
.ar da data da ua pl'imeira reunião até ao fim de
seus trabaInos.

O, ~omrni5sarios serão obrigados a examinar e
decIdu' todas as reclamacões dentro de dous
.annos a datar do dia de sua primeira reunião,
e~eepto se por causa de alguma uspensão impre
vIsta e inevilavel de suas sessões, os dous gover
nos concordarem mutuamente na prolongação
do tempo.

Oarbitro ou louvado será obrigado a dar a sua
decisão final em. qualquer reclamação dentro
de quinze dias da data em que a reclamacão fôl'
submeltida á sua consideração, a menos de 'enten
derem os commissarios que é absolutamente ne
cessaria um periodo mais extenso.

Os commissarios, ou o arbitl'o, ou louvado se
elIes não puderem cheaar a um accol'do serão oso ,
competentes para decidir em cada caso se a recla-
mação foi ou não devidamente feita ou apresen
tada no seu todo, ou em algumas de suas partes,
e qual dellas, segundo o verdadeiro espirita e fim
desta Conve neão. .

Al't. 4. o Todas as sommas que forem concedidas
pelos eornrni sario I ou pelo at'bitro on JOllyado,

T. 22
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por contil de qualquer l'cclamaçtí.o, Bcri'í.o "pagas
por nquelle dos uous rrovernos, a quem competil';
ao outro c!outro ele dOLe mezes depois da data da
rll'1'Í fiO, sem juros, e sem deuucção alguma, salva
a ([no vai e.specificada no art.. 6.°

At't. ti. o As altas parte:: contractantes promettem
considcl'iIl' o resultado das conferencias desta'
c:ommissúo como pleno, perfeito, e definitivo
ajuste de todas as reclamações contra cada um
dos dous governo, que tenhão por origem qual
quer transacção de .:lata anterior á troca das rati
ficações da presente convenção, e promettem mais
consideral' c tratar desde a conclusão dos traba
lho da commissão como decididas, e eliminadas,
e de então' por diante inadmissiveis, todas e
quaesquer dessas reclamações, quér tenhão, quér
não, sido levadas ao conhecimento, feitas. apre
sentadas, ou expostas á mesma commissão.

Al't. 6. 0 Os commissarios e o arbitro ou lou
va.l1o. com a assistencia dos secretarios, terão um
acclIl'ado registro, e actas correctas, ou notas de
todos o seus trabalhos, com as respectivas datas,
e nomearáõ e empregaráõ um escripturario, se
fôr nec.essario, para os ajudar no e:<pediente dos
negocios que vierem á sua presenca.

cada um dos governos pagará"ao seu commis-
ario um ordenado que não exceda de seis contos

de ré-is, ou seiscentas c setenta c cinco libras es
terlinas, por anno, e cuja somma será a mesma
para ambos os governos.

Cada governo pagará ao seu secretario como
ordenado uma sornma (Iue não exceda de tr'es
ontos de réis, ou trezentas e trinta e sete libras

esterlinas, e dez ehillings POl' anno, e essa
somma será sempre a mesmá para cada governo.

O secretario de qualquer dos lados, emquanto
servir como commissario, receberá o mesmo or
denado <lllllual que receber o commissario, fi
cando entendido que ceSSíl durante esse tempo
o seu ordenado de secretario,

O ordenado do arbitro ou louvado será o
mesmo marcado annualmente por esta convenção
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para cada coml11i ario, parra ]J r\IU!l' propor
ção do tempo em que tiver sido empl'eg;ldo.

O ordenado do escripturario, se ti ver rle ser
nomeado, não excederá de dous contos de l'éis, ou
duzentas e vinte cinco librJ.s esterlinas por anno.

Todas as despezas da commissüo, incluindo as
contingentes serão pagas por meio de uma pro
porcional deducção feita nas somma mandadas
pagar pelos commissario, , ou pelo m'bilro, ou lou
vado, segundo o ca o, com tanto que CS~il deducçiio
não exceda de cinco I ar ccnto das sommas man
dadas pagar.

Se houver deficit, será cne supprido pelo uou'
governos.

Art. 7. o A presente convenção será ratificada
por Sua Magestade o Imperador do Brasil e Sua
~)agestade Britannica, e as ratificações crão tro
cadas em Londres o mais breve que possa ser
dentro de seis mezes contados da 5u;t data.

Em fé do que os respecti vos pleui potenciaria a
assignarão, e lhe puzerão os se110 de suas arma.

Feita no Rio de Janeiro, ao 2 de .lnn110
do anno do r a cimento de No 50 Senhor JeSll.
Christo de 1858.- (L. S) SCl'gio Tcix 1'm de
JI1acedo.- (L. S.) P. Call1jJbclt SClll'lell.
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Convenção Om'ia[ cntl'c o Senbor D. Pedro II 1111pel'ador ã~

Brasil, c :l republica do Pcrú a 'ignada cm Lima em 22 d~

Outubro do alJno d.~ 18ii8, e ratificada POI' partc do Brasil
em 5 de Ai}l'il de 1859, e pela da referida rc[)Ublica em 28
de Fevereiro do dito anil O, (1)

DO .iRCm\'on.\ ECRE l'.\RT1 DE (lST.to O no 'EGO TOS
ES'l'TIl:'iGI:IROS.

Em ame (hL Santissima e ln div isil1cl Trindade,

. 1\1. o Imperador do Bra iI e a republica
do Perú, iO'ualmente animados do desejo de c 
treitar e fortificar as relacõe de amizaue e boa
intelligeocia que felizmente existem entre os dou
paizes ~ penetrados da nece siel ade c cooveniencia
de proteger e desenvolver, em benelkio l'e(ji
proco, os interes es commerciae e de navegilciío
que os ligão; e reservando-se paru celebrar um
tratado defioitivo e que contenha estipulo(tÕO,
permanentes, li vista de eludos mais exacto e
seguros, e com melhor conhecimento das ne
cessidades do comrnel'cio de am bos os povos I

mediante o estndo pratico do seu desenvolvi
mento e progl'esso, 1'0 olvêrão celebrar nrna nova
convenção fluvial que preemha por ora aqucJles
importantes objectos, allendeuuo às ncluae, cil'-
'umstancias e condições dos Estado' COol1'il(;talltes,

tIl Foi flrOll1ulf(ad:l fl r decreto n. O 2'1'12 de iii de .J!lllIo li' 18~~
TrocaràO-'e a~ ralitÍc(ll;iie' CUI Paris, CUI :D ue ~jaio do 1I1lj',1

di o 'llll!
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Pum e te um conferirão pleno poder' llm
cientes, a saber:

Sua Magestade o Imperador do Bt'a iI ao r.
~Iiguel Maria Li boa, .do seu conselho, d ignitario
da ordem imperial da Ro a, commendudCJr da
de Christo do Bra iI, e seu enviado extraordi
nat'io e ministro plenipoten 'iario na republica
do Pcrú,

E o Exm. conselho de ministros, encnrregado
elo lJoder executivo da republica, ao Sr. Dt'. D.
Manoel Ortiz de Zeval10 , mini tI'O de estado na
repartições de rela~ões exteriores, e de fazenda
c commercio.

Os quaes, depoi de trocados, examinados e
ar.hado , em boa e devida rÓl'ma eu respec
tivos plenos podere , concordarão no artigo
eguintes:

AJ't. 1, o Sua Magestade o Imperador do Brasil
ea republica do Perú convêm em declarar livres
as omlJlunicaçôe enlre sens Estados, ·por quaes
quc!' vias tcrrestrcs ou íluviaes que dôem pus
'agem de um a outro lerrilol'io; e cm que o
lran.ito das pessoa e ua bngageo , pela 1'ron
lcil'U, seja isenlo de lodl) imposlo nacional ou
municipal, sujeitando-se unicamente as ditas
pcs oa e ua' bagagens ao. regulamenlo [j
cae e de policia que carla governo estabelecer
110 seu respectivo lelTi torio.

Art. 2. o SlH1 Magestade o IlI1perndol' do Bl'asi~

convém Pom pcrmitlil', como conce rio especial,
q~Je as embar açõcs pcruana" rcgularmente rc
glstl'lldas, po são livrel1lcule passar dll llcl'ú ao
Brasil, e v'ice-'Ccrsa, pelo rio Amazonas ou Mu
J'aJlhào, e sallir pelo dilo rio aI) Ol;eüno, c vicc
'~e/'sa, sempre CLlle e sujeitem aos regulamellto'
ílscües e de policia e. labcleL;iLlos pela uulol'idad(,
su perior lJ.i'a 'ileira. (~)

~2\ Pelas I'CYE:r aes ele 26 dc ~[aIO de IS"!) tl'oca las CIlI,rc 0,
~~Cllipolcllciaj'ios ~[igll 'I Maria I.i~boa, c 1). Fr,alleis\:o Hivcl'o'
ICSO!VclI-se o IIll)do por 'll1C pOflcl'lao ser 1I10rllhcalla~ ;1: COII'
I:es,so 's P'pcci;t·' :ljll'lada ellll'(; os dOIl:; (la izcs. 1,elftloriv de
18tiU - ;IIIlH;~o~.
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Art. 3.° Em reciprocidade e compen. ação, a
republica do Perú convém tambem em permittir,
corno concessão especial, que as embarcações
brasileiras, regularmente r.cgislradas, possão li
vremente passar do Bra il ao Perú e vice-versa,
pelo dito rio Amazonas ou Mara nhão, sempre que
se sujeitem aos regulamentos fiscaes e de policia
estabelecidos pela autoridade superior perllana,

Art. L o Estes regulamento devem ser 0S mais
favoraveis á navegação e commercio dos dous
paizes. (3)

Art. 5,° As duas alta partes contractaoLes ado
ptaráõ, de comml1m accordo, na extensão do
rio Amazonas que respectivamente lhes pertence,
um systerna de policia Ouvial, e os regulamentos
fiscaes que tiverem de estabelecer nos porto
habilitados para o commercio> con ervaodo a
passiveI uniformidade, quanto seja compativel
com as leis especiaes dos dous paizes. (4)

Art. 6. o Para os etreitos desta convenção serão
c011sideradas, como embarcações brasileiras Oll
peruanas, aquellas cujos donos e capitães sejão
respectivamente subdito do Brasil. ou cidadão
do Perú, cujo rol de cquipagem, licenças e pa
tentes certifiquem em devida fórma que farão
matriculadas em conformidade das ordenallcu
e leis das suas nações, e que usüo legalmente
de suas bandeira .

(3) Pclo accordo dc 23 dc OIlLllbro ([c lSB rcsolvcndo a
questão do conllicto dado, 11:1 prol'illl:i:l du I'.II'U, eOI11 os I'a
I,ores peruauos lI1ol'ona, c Pa~ta;a, estabelce 'I'ão- c cel'LO'
]lrincipio sobl'c a navegaçào do unus pnil.Cs, p(}lo Amazoua'·
Aqnellc accordo, erá inscl'to no lugar, e ~nno COIIlI)tltenLc,

pj Por decrelo n. O 3:Wi de 31 de Dczembro de 18fi3 mandou-se
CXCCuL,'Lr o regulamento provi orio da lI1e 'ma dat:l \lal';} a ua
vega ão do rio Amazona" por c/tl\)a rcaçõcs brasilcil as, e pc
l'unnas.

1'01' dccl' t? n," 3580 (Ie 3 d Jalleil'O de :IS:;') dispcusou-s o
regi ,11'0 das cm\)uca\!õe' pcruana', lia mesa dc relidas ~c
111<Ioaos.

Outro im ordenou-se á prcsi cncia do Amazonas que- inclui'se
cntrc o porto cm qllc Ú pCl'JI1ittid ao lIavius perna nos !u
carem no' 'ca o de ~l'riba(I:I, o pOl'l dc Tocantin • COlllO fora
!'l'qui ilado pelo cnviado do I'crlt pOI' lIota d' 2ii dc A"'ostO- de
:l8tia.
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Ad. 7.· As cmbal'caçóes de que tratão os aI'
ligos precedentes poderão commerciar livremente
nuquelles portos fiuviaes do Brasil ou do Perú,
que para es e fim se achão ou forem habilitados
pejos respectivos governos.

Art. 8.· Cada governo designará o lugar fóra
de eus porto:; habilitados em que possão com
municilr com a terra as embarcações que no
cur"o de uu viagem neces itarem reparar suas
avnrias, O!l prover- se de combustivel ou de outros
objectos indi pensaveis. Aarribada sámente du
rará o tempo necessario para o objecto que a
motivar, e as autoridades do lugar exigiráõ du-·
raute ella a exlübição do l'ol de equipagem, da
lista de pus ligeiros e do manifesto da carga, e
visaráõ gratis todos ou algum destes documentos.

N'nbum passageiro poderá. desembarcar nos
lugares a que se refere este artigo, sem obter
antes licença da autoridade respectiva, . á qual,
para este tim, ôpresentara o seu passaporte para
ser por ella visado.

ÁrL 9. 0 Os governo de Sllil Magestacle o Im
perador do Brasil e da repllblica do Perú dar
se-hão reciproca e OpPOl'tun'llnente conhecimento
dos lugares que destinarem para as communi
cuções com a terra, previstas no artigo antece
dente; e, se qualquer delles julgar conveniente
determinar aln-uma mudança a e se respeito, o
verificará com accordo mutuo, e prevenirá ao
outro com a necessaria anticipação. .

Art. 1O. Toda a communieacão com a terra,
não autorisada, 01] em 'lugare", não designados
e fóm dos casos de força maior, será punivel
~Gm multa, além das outras penas em que possão
iIlcorrer (lS delinquentes segundo a legislação
do paiz onde este delicto fór com mettido.

Art. 1,1. SCl'Ó. unicamente permittido descar
Teg~r toda ou parte da carga f6ra dos portos
fluvLaes habilitados para o commercio, ás em
~íll~cações que por causa de avaria, ou por outro
mCl~ente fortuito e extraordinario, não possáo
tDntmu~1' 11 sua viagem. Neste caso o capitão
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-da embarcação deverá préviam nte dirigir-se ao.
empregados fiscues, ou em falta destes ás auLo
,ridades do lugar m.is immediato, sujeitando-se
ás medidas que os diLas empregados ou auto
ridades julguem necessarias; em conformidade
das leis do paiz, para prevenir alguma impor
tação clandestina.

Os capitães dus referidas embarcações só po-
. derão omittir o requisitos an{es determinado,
quando o exija indispensavelmente a imminencia
do perigo; mas em todo o caso deveróõ provar
que foi esse o unico meio de sahar a embal'ca
ção ou a sua carga. As mercadorias que por esta,
circumslancias extraorc1inarias forem posta em
terra não pagluáõ direito algum se forem de
novo embarcadas.

Art. 12. Toda a descal'ga oli baldeação de mer
cadorias, feita sem prévia autorisação, ou sem
as formalidades prescriptas no arLigo antece
dente, está sujeita a multa, além das penas que,
nos casos respectivos, conforme as leis cio Brasil
ou elo Perú, elevão ser impostas aos que eommeL
tem o delicto de contrabando.

Art. 13. Se por causa de contravenção ás me
didas policiae:-: e fiscaes concernentes ao livre
transito iluvial tiver lngar alguma apprehensão
de mercadorias, ou do navio ou embarcações
miudas que as transportem, as duas partes coo
tractantes estipulão que bastará, para ordenar-se
que seja levaIlltado o embargo, a prestação d(~

uma fiança ou caução sufficiente, para assegurar
o valor elos obj ectos embargados. Do mesmo
modo, se a contravencão commettida não merecer
oull'u pena senão u de multa, se permittirá ao
contraventor conti nuar a sua viagem. assegu
rando o valor da dita multa e seu effectivo paga
mento dentro de um prazo competente.

ArL. 14. Se alguma embarcação pertencente a
uma das altas partes contractantes naufragar,
soffrer avaria ou- fór abandonada nas ribeiras da
outra, dar..se-ha á dita embarcação e á sua t1'i
polação todo o auxilio e protecção possivel, e a
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cmharcnç,ín, qunlql1cr parte d ·1In, iorlo o seu ap
pürelho e acces orios, e todos os cffeilos e mer
cadoria que e salvarem, ou o producto delIas,
Le se venderem, sen'io fielmente entregues á seus
donos ou aos agentes destes, deüdumente auto
risadas, e nüo havendo proprietarios, ou agentes,
serão entregues ao respectivo consul ou vice-con
sul, pagando-se unicamente os gastos incorridos
para a conservação da propriedade, ou outros
que devessem pagar em iguaes casos as embar
cações nacionaes naufrügadas; e será permittido
no dito caso de nilufragio ou avaria descarregar,
se fór nece sario, as mercadorias ou effeitos que
e achem a bordo, sem se exigir por isto direito

algum, excepto se se destinarem á venda ou con
sumo no paiz onde tiverem desembal'cado. _

Art. 15. Cada E tado poderá estabelecer um
direito destinado aos gastos de pharóes, balisas
c quae quer outros aux.ilios que pre te á naveO"il
çüo; mas este direito sómente será percebido dos
navios que forem a seus portos directamente, e
tios que uelIe entrarem por escala (excepto nos
casos de força maior) se estes ahi ciln:egarem ou
descarregarem.

Art. '16. Além do direito de que falIa o artigo
antecedente, o transito fllJüat não poderá ser
gruvado, directa nem indirectamente, com outro
al~um impo to, sob qualquer denominação que
seja.

Art. 17. Sua Magestade o Imperador do Drasil
e a republica do I'crú convém bm nomear dentro
do prazo de doze meze , contados da data da
troca das ratificações da preL ente convenção, a
commissão mixta que nos termos do art. 7. o da
convenção de 23 de Outubro de 181H deye
reconhecer e demarcar a fronteira entre os dOllS
Estados. (5)

(3) No dia 28 tlc .Julho (Ic 1866 inaugllrou-se a dcmarcação
dos IilllÍlcs cntrC o IlIlperio, c a rcpublica du I'crú, clicou rc
solvida a fronteira de Tab:l.linga, CUlPO sc vê cio SCrruilltC do
CIIlIleuto appclISo :1.0 rclalurio do lIlinislcrio das rcY:l~'Õcs cx
ICl'iores do :1II110 tlc J8Ci7:

'\" 23
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Ad. 18. FicJo sem eITeito osnrL .1. 0 e2.0(la
mencionada convencão de 23 de Outubro de 1851
e os separados a que a dita convenção se referia.

Art. ~ 9. A presente convenção permanecerá
em vigor pelo tempo de dez annos contados da

Acta ria i11a11IJW'arão ria linha divisol'ia.-FI'onlcirn da Taúa·
. tinga. - Aos vflltc C oito dias do me;,; d Julho tio anilo ~le

Nosso Scnltol' Jcsus Chl'isto dc mil oitoccntos se sCllta e SCIS,
l[lI:!rll'agc imo scxlO da indcpcndellci,t da r publica do I' .rú, c
qlladl'agcsinlo quinto da cmancipaçüo politica do Iml1 1'10 110
lll'asi[; scndo cbefe slIl1l' mo do PCl'Ú o cxc lIenqs imo Sr.
cOl'oncl D. lIlariano J, Prado, c govcI'n311l10 () Brasil ua lIla
gcstadc Ó SI'. D, I'cdl'o fI} 111111('rarlol' COllsLilUcional cD;
1'ensor pCl'Jletno, a comllli são mixla dc limilcs clltrc o Peru
c o Ora ii sc reunio na qucbrada do 19arapé dellomiuado de
Santo Alltonio, alllllcntc e quertlo do candalo o Allla7.0lIaS, c
distan te d:! fl'cgllczia brasi leira de Tabatinga, cdificada na mcsma
margem, dons mil quatl'ocCIlLO e dcz metro aO rumo rCl'da
tleiro dc seis grãos c eincoclIla minutos N. E.

A referida commissão eslara j'cprcscntalla pela fórma ,c
guinlc:

Por 1Jal'te do Pertí: -o Sr. ommi sario capitãO .<.Ic mal' c
gucl'I'a da armada D. Fl'anci co Carra co.

Sccretario interino, D. Manoel Hou3ucl y l'r..z Soltlan, cidadiio
da rcpublica.

E n. Bobcrto Suarez, lambcm cidadão da I'cpublica, como
mcmbro auxiliai' c cncal'l'crrado dos trabalho da secretaria.

1'0/' parte do 131'asil:-O . ". cQlUrni ado capiLã t ncnte lia
armaria impcrial, José da Costa A;,;cvedo, r:oudecorado com u
otlicialato tia oniem da Ro a c os habitos da ol'ucn dc CllI'isto
e S. Oellto dc Aylz.

Secrctario, o cap i tão tcncnte da mcsma armada João Soares
Pinto. "

Membl'os auxiliarcs: Os Los tcncntcs da armada impcrial,
Gcraldo Canllido Martins e Angusto .José uc Souza Soar ii de
Andréa, c o 1,0 tenenlc ue engcnhciros José Antonio nodrignCs.

Dcvendo os referidos 'rs. comnlÍ. sarios fixar o limi tes ter
ritoriacs communs aos dons E l:llio cm harmonia com os tra
'tados solcmncs celcbl'ados pclos rcspectivos governos m 23
de Oulubl'O dc 181)1, e 22 dc iA'ual mcz do anno dc 1858; dcpois
llc havercm conJcrcnciado prériamcntc os diLos SI' • coml1lis
sarios em prcsença do cstudos fcitos praticamentc 1101' ellcs e
em _harmonia .com o di. posto nos tratados rcfcrido , concor
dal'ao que o dILO f"'arapc dc Santo Anlonio deve ser o prlll
cipio da linha divisuria, seguindo o curso clella para o n01'1C
vercladcil'o até cncontl'ar o rio Japurá, c em dil'ecção á boca
do Apapol'is; rc oluçüo que alisfaz ao cumprimento dos tr:1
tado. llIencionatlos. Tralados que elles têm o l\0ver dc CIIOlJlrir
e exccular. Em tal vil'llldc disserão: q.ue 3cceitào o que fica
eXlJr s ad.!J em 110rn~ dos respectivos govel'1los cujos tlireil!Js
rcprcscntao, c COI "lrLude cios poderes com que se encontrllO
legalmentc invcstidos,

Concordárào igualmcntc o mesmo Srs, commissarios qlle
dcveráõ cl'if(il"SC dU3 collllllnas ua bora d:! presente quebrada,
scntlo a c ~Ihtl'uct.'ão dcllJ por cOllla dos dous gorcruos e no'
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daLa da lroca la:; suas raliflcü(~ões, findos os
quaes conlil1lulrá, ale que uma das nHa partes
conLraclunlcs nolifique á oulra o seu desejo de
daI-a por finda, e cessará doze mezes depois da
dala de la nOlificação.

termos cm que se resolver ao finaJisar os trahalhos da delllar
~aç,io. E las columnas serão de fórllla quadrangular cllm10 me
lros de clc\"ação, afora as bases que lerão a mesma figura c as
«illleu õe 'ou\" 'uieul 's.
~a eolullllln. que a si~nala o lelTitorio do l'erú se gnwaráõ

as seguimes iuscl'Ípçocs:

FACE DO :-iOllTE

Umite do Perú
:tnno de 1866

Chefe Supremo da Republica
O Exc lleulissilllO Senhor Coronel D. iUariallo J. Prado.

l~ACE DO SUL

As armas naciona 's.

FACE DO OESTE

Latilude 40 13' 2L", 2 Sul
tongilude ü90 5iS' 00" ao Occidellle de Greenwich

Vem da bocca do Javari.

F \CE DE LESTE

Seglle o Igar:tpé de Santo Antonio,
~a_ eolumna que cOITe ponde ao tcrrilorio do Drasil gra\"ar

se-hao as eguillles iuscrqlçôe ;

FACE DO S L

Limite do DI':] iI
aIlno de 1866

Govel'nanllo ,M. o enltol' D. Pedro II.
rmperador onstilUcional e Defcnsor Perpetuo 1.1>0 Drasil,

l~ACE DO NORTE

AS armas imperiaos.

FACE DO OESTE

Latilude 40 13' 21",2 Sul.
Longitude 6Uo 5iS' 00" ao Oeeidente de Grecuwlel

VeUl da Locca do Jal'ari.
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Art. 20. Esta convencão será rntiDcac1 ii por
Sua Magestade o Impel'ad'or do Brasil e por S. Ex.
o presidente da republica do Perú, segund~ a
fórma constitucional de cada Estado, e us ratIfi
cações serão trocadas no menor lermo possivcl, no

FACE DE LE TE

Segue o Igar~l\lé de Santo Antonio.

'l'icou tambem resolvido flllC na vcrtclÜc do If!arapé de, anto
AnLOnio sc eollueará outra cululllna com cillco meLI'OS fie al
tul':l. COIllI11UI1l ás duas nações, tendo as scguiuLcs ill'Crilll;ões:

l~ACE DO ~Ol1TE

Limite do l'crú

Limite do Brasi 1

I-ACE DE OESTE

. Latitude 40 12' 39",3G Sul

Lon.gitudc üO"· i:i'l' 21", S& ao. Occidcnte de Greenwich

Vcm da oocca,

FACE DE LESTE

Se~l1c a froI1teil'a para o norte até o JapuriÍ na linha que
vai ellconlrar a boca do Apaporis.

E cstipulou-se, fina,tmcnte, como foi executado, quc c n
xassem dolLS marco de Illade~ra para. que sir\'~1U de assigllata
mento provisorio nos mesmos sitios em que f!cyerúü crigir- ~
as columuas, c nellas tremularáli- as ba.uueiras du PCI'Ú e do
Brasil dUl:aULe u tempo d.a ccremonia.

Da. Jlrescnte aela (Ie iO:lIIguração elos lillütes entrc a republica
00 Perú e o Impcrio do I3ra iI e farão fJ.u3tro do mesmo teor,
duas em castelhano e duas em porLuguez ,. as quaes serão as
signadas por todos os. membros da commissão mixta, e pelos
parLicul:lres pl'eSellles.; e para qUfl eHa, telllta toda :I validc7,
que merece serão. enterraclas as mesmas aetas scp:lracIas e :11
tcrnativamcntc J junlo eOlll "arias moed:ls. d:l republica e do
Imperio, em caixões expressamentc eonstruidos para esse fim,
no: IlIgal'~s elll que ficão e laLJeleeidos os marcos para d~sllll
I;uu' o a sJgnalamcnto dos limites por csta parle. E oxaln quc
c te acontc.cimento si.r"a para 11Cl'lletnar a amizade de dO~IS
povo.s americanos, o 1I1teresse eom flnc uesej:io :lsseg'urar taO
precIOSO. v,luculu, e os csl'uJ'\us com ljllC pruclIJ'ão seu "enla.'
delro jHogn:sso.
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Rio de Janeiro, em Lima, ou outro ponto que, op
portunamcnLe. e de commum uccordo se designe.

Em fé do que os plenipotenciarios de Sua l\Ia
({estado o Imperador do Brasil e da republica do
Peru firmárão a presente convenção e a sellárão
com os seu respecLivos sellos.

Feita cm Lima aos 22 dias do mez de Outubro
de I 58. (L. S~) ~[igucl lal'ia Lisboa. (L. 5.)
JIanoel Orli;; de Zevallos.

Outra acta original ficará nos Ih'l'o rias rcspcctiva COI11I1IIS
sÕ~s. outra lia, ecretaria da)lI'cl'citllra do dei arlamcnto de Lo
reLO, c aiuda outra 110 archi\'o da (lrrtviucia do Amazonas.

E em fé de cruanto fica expressado foi sllbscripta a presente
acta no mesmo dia e l'u:;:ar que nelln. se declara. - Franci'co
Cal'!·usco. - Jl1anoel Rouauel 11 Pa:: Soldan - Roberto Soare::. 
Jose da Costa A::evedo.- João Soares Pinto.- Geraúio Cand'ido
1I1al'lins.- Augusto José de S(lU;Ct Soares ele Andréa.- José An
tonio Rorll'igues. - João Wilkins de Maltos. - Dr. Joa'lltim
Carlos da Ilosa. -Clemente de Aleantara 'l'OScctr.o. -Antonio Jo e
Ribeiro. - A,ntOll'io Llti~ ele Freitas relloso. - ,Uanoel Alfredo
Ferreira da Cnt;. '"

Po teriormcnte forão explorarias 1200 l11ilhas do rio .Tavarv
reconhecendo-se o eu curso desde o ponto em crue a.s alruas
do me 1110 rio se dividem. e tOIll:\O differente deuominações_
T~nrlo se por e se tempo retirado o cOlllmi sal'io peruano o

Rabl~lCte illl[lcríal ordenou ao brasileiro que a (lespeilo da au
senCla do seu colle:;::!. fizesse :1 exploração do rios Içá ou Pu
lnlllayo, e Japurá determinando ruI' obscrva~ões :1 lronomicas
o pontos em crue os marcos .deverão ser fincados, lia yolla do
commissario peruano. .

A cOII.\I11issão brasileil'a descmpenhou e sa tarefa rcspccLi\'a
mente a linha do norte, isto é, explol'ou o Içá desde a ua elll
bocadlll'a no Amazonas até o lu~al' em que a dit3 linha corla
o lI~eslTlO Içá; explorou lambem o Japurá alé a fóz do Alln.
pOI'IS.

Estcs trabalhos conOrmão os que forão executado cm'1782
j1~los delllarcador s da Ilcspanua e lorlllrral.

Rela tOl'io' d' tSü8 e j 8ü\J, .
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Tratado cntl'c o Sr. D, Pcdro II, Impcrador dlJ Brasil, a. Con,.
fedcração Ar'gcntin3, c a rcpublica do Oruguay, para. com
plemcnto da Convenção prclil1liuar dG paz de 2í elc Agosto de
1828, aSliignada 110 Rio de Janciro C1l1 2 de J auciro ele 1t81í\l. (l)

DO AllCHIVO DA SECRETAI1Il DE ESTADO DO NEGOCIOS
ESTI1ANG EmOs.

Em Nome da SanLissima e Indivisivcl Trindade.

Sua Mageslade o Imperador do Brasil, S. Ex.
O Sr. presidente da Confederação AT'C'"enLina e
S. Ex. o St'. presidente da Republica Oriental do
Urnguay, desejnndú dar execução aos Drts 3,0 ,e,
4,0 do tralado celebrado enlre o Imperio do Brasil
e a Confederação Argenlina em 7 de Março de 1856,
e ao § 4·." do protocollo firmado entre o governo
do Brasil e o da Republica Oriental do Uruguay
em 3 de SeLembro de 1857, àeDnindo com a maior
clareza~ e fixando definitivamenle a posição inler
uacional da Hepllblica Oriental do Uruguay em
suas relações com as potencias assignutarias da
convenção preliminar de paz de 27 de Agosto de
'1828, bem como os direilose obrigações, que para
cada um, se derivão da referid'::\ convenção, e paclos
posLeriores, removendo assim todo e qualquer
molívo de duvidas e desconfianças, e concorrendo

(ll, Estc tratado roi approva<lo pclo ~abinctc iIllpcrial, COIllO
.' ,ve da nOla de 14 de Março de 1859 dirigiria au IlIillisLro
o \'I Cll ta \ Lamas, p ,lo conselheiro l'al'al1l1L\~. Yicl. llcl(t{ol'io dI;
131i , anuo:o - G - 11'.0 li. .
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para n consolidnçilo (las boa l'clnções que feliz
mente exi tem entre o lre paizes, resol rt-nl0
aju tur e firmar, para tão justo e lournvei fino
um lratado, que', e será con iderado dellniliyo.

Para o que nomeárão, ü saber:
Sua Mage tade o Imperador do Bra iI, n S. Ex. o

Sr. Dr. José Maria da ilva Paranhos, do seu con
elho, dignitnrio da ordem imperial do Cruzeiro,

commendador da ordem da Ro n, grã-cruz da ordem
rus iana, de . anl'Anna de ·1. a cla. se, ministro e
ecrctario de eSlado dos negocios e trangeiros, etc.,

ele.; e . Ex. o r. Paulino Jo é Soar's de SOllza,
Visconde do ruguay, do eu conselho, conse
lheiro de e tado, enador do Imperio, oOieial da
imperial ordem do Cruzeiro, fl'l'ã- ruz da imlH'l'ial
ordem au trinca da Corllfl de Ferro, da real ordem
napolitana do . Gennul'O, ela real ordem ele Oun
ncbrog de Dinamarca, e da real ordem militar de
Christo de Portllgnl, elc., etc.

. Ex. o Sr. presi lente da Confedel'ari:Ío Argell
tina, aS. Ex. o Sr. Dr. D. Luiz Jo é rl lei Pena, seu
enviado exlraordinal'io e ministro plenipolenciario
cm mi são especial junto de . M. o Imperador.

S. Ex. o Sr. presidente da R publi a Oriental
uo ruguay, a S. Ex. o r. D. André Lamas, eu
enviado extraordinario e minislro pleoipotencia
rio, em mis <lo especial junto de S. M. o Impe
rador do fim iI, grã-eruz <.la ordem de Chrislo
do Brasil, advoO'ado do lribunaes da repllblicu,
membro hooorario ela academia real de hi taria
deRes! anha. do in titulo da ordem do arlyogado
brusileiro ,do institulos historicos e geoO'raphicos
de França, do Brasil, etc., elc.

Os quae , depois de se haverem comOluoiearl0° seu re pectivo pleno podere., que forão
achados em boa e devida fôrma, eonvierão nos
artigos seguinle : (2)

(2) Por sua m~x;ma imnortancia inscril11~ ne l~ coll~cção o
tratado de 2 d' Janeiro uao ob laute sua nuo ractlfic·açao. Deu
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Art. 1. 0 As altas partes conlraclanle reco-
nhecem:

1, o Que a conveuçüo preliminar de paz de 27
de Ago to dc 1828, de nccordo com a vontade
manirestadn pelo povu oriental do rllguHY, o
constituio nação Iivrc e independBnte, ficando
assim crendo um Estado intermedio entre o lm
perio do BI'asil e as Provincias- nidas do Hio da
Prata, hoje Confedero~ão Argentina, para remover
de uma vez, d'cntre essas duas potencias, a Cl.\U a
da guerra então existente, e que seria perenne, ti
posscssão do territorio que constitue o novo Estado,
e para assegurar a cada uma das ditas duas po·
tencias, o Brasil e a Confederação Argentina, urna

, fro'nteira pacifica, amiga e neutra.
2, o Que 11 incorporação de todo ou p:ute do

territorio da Hepublica Oriental do Uruguay ao
ImperilJ do Brasil, ou á Confederação Argen tina,
uniquillaria aquella crea)io, e as garautias de
paz, de equilibrio e de segurança que encerrü,
e restabeleceria a situacão aoterL:.)l· á conveocüo
de 27 de Agosto de '182~. .

3. o Que igualmentc de apparecerião aquellü
garantias, e se restabeleceria a ,itnação anterior
á convenção citada, se H Republica Oriental do
Uruguoy se collocasse debaixo do protectorado ou
soberania do Brasil ou da Confederação Argentina,
ou se ligasse politicamente a uma dessas duas
potencias contra a outm.

4. o Que as condições internacionaes estabele
cidas pela indepenuencia da Republica Oriental
do Uruguay serião destruidas ou alteradüs pela

11Ignr a este resllllndo, como é dito em outras naginas desta
obra, a recll a que o gabinete iml1cl'ial 0Pl1óz á pruposta paI'
parte do ge.lIel:al Urquisa de uma alliallça com o fim de ch~
lUar a prU\'lnCla de lluenos-Ayres :1(,1 "remio de COllfedecaç~o

Argentina, como fora sugg-el'illo pelo l~ellillOteJlCiario D. 1.1111.
José de la Pena, \lO momenLo de cclebl'ar-se o referirlo traL:lllo,
e consta do Protocolto de 5 de ,Jaueiro de 185\1, publicado 110
anllexo - L - do RI'lalorio de 1.8t1O.

O I;o\'erllo oriental al1l1ro\'oll ° tratado, como comlllulIicOII
ao Dra ii em \lota de 12 de lIftll'co de 1859, m;}: o senadO da
republica J'l'j iLou-O. '
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n:1 incorporação, confederação, ou suJelçao nó
protectorado de qualqlJer outra potencia, ainda
que não o Brasil, ou a Confederação Argentina.

5.· Finalmente, que () territo.rio que actual
mente po sue a Republica Oriental do Uruguay,
não poderia ser diminuido sem inconveniente,
p:ll'U u força, e ainda para fi existencia dessa na
cionalidade.

A-rl. 2. o Como con eql1encia do que fica esta~

llelecicJo no artigo anterior. as altas partes con
tractantes convém em declarar. com forca de es
tipulação perpetua entre ellas, o seguinte:

Os direitos inherentes á soberania e indepcn
denoia perfeita e absoluta da Republica Oriental do

t'uguaj, como e. tão reconhecidos pelo Imperio
do Brasil, pela Confederação Argenlina e univer
salmente por todas as nações, não admittcm nem
lerão jámais outras limitações senão a seguinte:

1.· Que a Republica Gl'iental do Uruguay não
podel'á il'lcorporar-, c, refundir-se, 011 confederar
se com o Imperio do Brasil, ou a Confederação
Argentina, ou com qualquer parte de seus ter
ritorios. ou com outra qualqu r nação, e nem
tao pOllCO col\ocar-se debaixo ela soberania 011
protectorado de qualquer delJas.

2.· Que a mesma Republica Orienlal uo Uruguay
não poderá diminuir por qualquer titulo, ou
contracto que seja, dehaix-o de fórma ou pre
texto algum, o te1'rito1'io qne presentemente lhe
pertence.

Art. 3.· O Imperio ào Brasil c a Confederação
Ar~entina, uccedendo aos desejos da Republica
O.nental do Uruguay. convém em que ella soli
clle que a Fl'ança, a Inglaterra e qualquer outra
~otencia fortifiquem com suas gaJ'antias as es
tipulações que se contém no artigo antecedente.:·

Art. 4. o O Imperio do Brasil e a Confed~ração

Argentina, renovando e fortitlcando. a obrigação
contrahida pela convenção de paz de 27 de Ago to
de ~ 828, e pactos posteriores, considerão-se e de~
clarão-se perpetuamente obrigados a defender .a

T. 24
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independencia e lntegridade da Republica Orienlal
do Uruguay.

Art. 5. o E para fixarem o alcance do artigo
anterior, declarão as altas partes contractantes
que:

Considerar-se-ha atacada a independencia do.
Republica Oriental do Urugnay:

1. o No caso de conquista declarada.
2. o Quanuo alguma na~ão estrangeira pretenda

por si só, ou alliaudo- e, ou uuxiliando uma
revolução interior, mudar a fórma do seu go
verno.

3. o Quando uma nação estrangeiru pretenua
.pai' si só, ou alliando-se, ou auxiliando uma rc~

'Volução interiOl" designur ou impôr pcss0a ou
pessoas que devão governar a republ ica.

E considerar-se-ha atacada a integridade da
Republica Oriental do Uruguay:

1. "- Pela occupação feita por qualqller nação dv
todo ou ele qualquer parte do tel'l'itorio da mesma
republica, com o fim de o possuir como proprio ou
de reunil-o ás suas possessões, qualquer que sejo. o
titulo que para esse fim invoque.

2. o Pela separacão de qualquer porção do SCll

territorio para a cÍ'eação nella de governo inde
pendentes, com desconhecimento da autoridade
nacional soberana e legitima.

Art. 6. o Os meios e modos pelos qUiles o Im
perio do Brasil e a Confederação Argentina terão
de desempenhar a obrigação de defenuer a ineIe
pendencia e a integridade da Republica Oriental do
Uruguay, serão estipulados, em cada caso occor
rente, por um accordo especial.

Art. 7. 0 Nas serias desintelligencias que possUo
ler lugar (e Deus não o permilta) entre as altas
partes contractantes, recorrer-se-ha, tanto quanto
~s, circumstancias o permitlirem, aos bons oflieios
de uma nação amiga.

Art. 8. o Reconhecendo que para a complela
execução do pensamento da Convencão de 1828,
como foi definido no art. 1. 0 deste ti'atado, é in-
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dispensavel CJ lIO a Republica do Uruguüy forme
um Estado absoluta e perpetuamente neutro entre
l:iüU limitropbe , as tres ollas partes contractantes·
convierào e aj ustárão o seguinte:

ARepublica Oriental do Uruguay fica declarada'
c garantida como E tado absoluta e perpetuamente
neutro entre o Imperio do Brasil e a Confederação
Argentina.

Arl. 9. o AnelJ.tralidade da Hepublica Oriental
do Uruguay, declarada e garantida pelo m:tigo
anterior, se entende e se executara na fórma se
guinte:

1. o ARepublica Oriental do Uruguay não con
trahirá alliança politica com o Imperio do Brasil,
com a Confederação Argentina, ou com outro ou
outros Estados, contra alguma das potencias as
signatarias do presente tratado, nem celebrará
contractos de que lhe possa resultar a obrigacão
de ministrar contra alguma delJas, em caso ode
guerra, soccorro de homens, de dinheiro, de ma
terial ou artigos bellicos.

2. o A mesma republica observará e fará ob
servaI' a seus cidadão e habitantes, sob penas
grave e ellicuzos, a maL e tricla neutralidade em
qualquer desintellig-encia que po sa ter luO'ar(o que
Deu não permiUa) eotl'e o Imperio elo Brasil e a
Confederaljão Argentina.

3,." No caso de guerra entre as ditas duas po
tenCIa ,cllas con irleruni.õ inviolavelmente fechado
o te.rritol'io da republiea neutra ás suas forças
belhgerantes, e ás de seus allia dos e auxiliares.

Art. 10. O Bmsit e a Confederação Argentina
conflr'mão a estipulação do ürt. 2. 0 do tratado de
7 de Março de 4856, subsistente entre elles. E de
co.nfol'midnde com o mesmo principio, a Repu
bhc~ Oriental do Uruguay se comprometle a não
apOiar directa nem indirecta mente, a segregação
de porçào alguma dos territorios do Brasil e da
Confederação Argentina, nem a creação nenes de .
governos independentes em desconhecimento da.
autoridade soberana e legitima respectiva. I
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Art. 11. Cada uma das tres aHas parte' COll:
tractantes se obriga outrosim a n-<1.o· permiltir que
no seu terri torio se organisem e auxil iem revo
luções, e conjuracõ-cs contra qualquer das outra e
seus governos, adoptando para esse fim meios effi
cazes. sobretudo para collocar os que se u ylurem
em seu territorio (sem comtudo faltar aos deveres
que lhe impõe a humanidade, a liberalidade de
suas instituições, e a sua propria dignidade) em
uma posição inteiramente inotrensiva, desarman
do-os, se estiverem armados, e entregando as
armas, os cavallos, e quaesquer objectos proprio'
para a guerra, aos outros governos,

Art. 1'2, O presente tratado será ratificadp,
e as Fatificatõcs trocadas na cidade do P'aranú,
dentro do menor tempo pos ivel.

Em testemunho do que, nós abaixo assignados,
plenipotenciarios de Sua Magestade o Imperador
do Brasil', e do presidentes da Confederação Ar
gentina: e da Republica Oriental do Uruguay, em
virtude de· nossos plenos poderes respectivos, as
signámos o presente tratado com os nossos punhos
e lhe fizemos pôr 0S nossos sellos,

Feito nesta cidade do nio de Janelro, aos dOlls
dias do mez de Jdnairo do HnllO elo Na,ciOlellto de
:Nosso Senhor Jesus Cllri lo de mil oitocentos
ciocoeuta e noye.---(L. S,)-José Ma1"ia da Silw
Pamnhos.-(L. .)-Visconde do Ul'ugua'IJ.-L. S.
-L-tú;; José de la Pena. -(L. .)-Andres Lamas.

l'IWTÜCOLL '

Segunda confcrenC'ia no dia',26 de Dezembro de 1858.

Achuudo-'e reunido' na secretaria de cstad()
do' negocios estrangeiros 'Os plenipotcDciarios
do Brasil, da Confederação Argentina e da Re~
publica Ori ulal do Uruguay, procedeu-se á lei
tura. do pl'oto!>ollo da 1.3 confcxcpcia, hi::l.vida em
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6de Novembro pro:ümo lindo, e al:hado conforme,
foi assignado, em tres autographos. guardando-se
o allernado de estylo. (3)

Abrio a conferencia °Sr. conselheiro Paranhos,
declarando que erão bem conhecidas as calJsas
por que tinhão sido suspensas as conferenc.ias.

Sem as commemorar todas, notou especial
mente a eonveniencia de evitar-se uma prolon
gada discussão omcial por falta de accordo prévio
sobre certos pontos capitaes, accordo que só fa
cilmente se poderia c,onseguir, como era desejo
de todos, pela communicação a mais franca entre
os 81's. plenipotenciarios, antes de proseguirem
cm suas conferencias protocollisadas: que uu
rante este empenho commum, e emquanto os
pJenipotenciarios brasileiros se munião das ne
cessarias instrucções e ordens do seu governo,
em vista das idéas ouvidas a seus honrlldos col
lega, sobreviera a crise ministerial, e a mudanca
do gabinete imperial, cm 12 do corrente mez.·

Acrescenlou ° Sr. conselheiro Paranhos que,
tendo cessado ° efi'eito das referidas circulD
tancias, um de seus primeiros cuidados, como
membro do gabinete imperial, foi solicitar as
novus ordens de que r.arecião os plenipotenciarios
brasileiro para concluirem a negociação ence
tada ,ob tüo amigavcis di posic.:ões.

Que em nome do governo imperial, c de eus
represenlantes ne tcs ajustes, assegurava ainda
uma vez aos 8t's. plenipotenc.iarios ul'genlino II
orienlal, que por sua parte havia o mais cordial
desejo de concluir esta negociação, esperada lw
30 armos, e que nenhum esforço pouparião para
que ella terminasse prompta e felizmente.

Os plenipotenciarios da Confederação Argentina
e da Republica Oriental do Uruguay, reconhe
cendo com os seus colJegas os motivos que adiarão
a presenle negociação, declararão que os desejos

(3) Aprimcira conferencia limita-se a aprc enta~ão dos plcno
podel'e~ do~ plenipotenciarios, por isso deixam os de iuseril-a..
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amigaveis, e o empenho de brevidade que aca
bavâo de ouvir, erno e serião por elles plena
mente correspondidos no decurso dos trabalhos
em que tão felizmente se ia entrar.

Em seguida, foi accordado entre os plenipo
tenciarios, nos termos os mais amigaveis e ex
pansivos, que não intel'l'omperião as suas con
ferencias emquanto não ultimassem a presente-

. negociação, e que seria esta dirigida pelo es
pirita o mais amigavel e conciliador.

Neste intuito procurarão pôr-se de intelligencia
sobre o preambulo do novo tratado, como ponto
de partida de suas estipulações, e convierão em
definir previamente a posição internacional da
llapublica Oriental do Uruguay em suas relações
com as potencias assignatarias da convenção pre
liminar de paz de 27 de Agosto de 1828 ..

Sendo o fim dos negociadores dar plena e de
finiti va exeeu ção á sobl'edita convenção, aos arts.
3. o e 4. 0 do tratado celebrado entre o Im
perio do Brasil e a Confederação Argentina em
7 de Março de ·1856, e ao § 4. o do prolocollo
firmado entre o governo do Brasil e o da Re
publica Orienta! du UL'ugllUY em 3 de Setembro
de 18157, desejando por este modo remover todo
e qualquer moli.vo de duvidas e desconfianças
entre as trcs potencias, convierão em redigil'
as 'jm o preambulo : (W o lJ1'cambulo do t1'atado).

Adoptado o preülObulo, ussentárão os pleni
potenciarios em bem definir a posição da Re
publica Oriental do Uruguay como Estado inter
medio entre o Brasil e a Confederação Argentina,
e sendo accordes em apreciar as circumslancias
especiues dessa' posição, tratárão de expressar os
principios constilutivos de sua soberania, inde
pendencia e integridade, reservando o desen
volvimento para ulteriores disposições.

Reconhecidos e declarados estes principios,
como garantidores da existencia livre e indepen~

de~te da Republica Oriental do Uruguay, e da
amizade, equilibrio e segurança, que ella deve
oíferecer ús potencias assignatarias da convenção
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ue ?7 de Agosto de 1828, forão adoptadas as se
guintes e tipulações como primeiro artigo e des
envolvimento do preambulo:

« Art. 1. o (Como o do tratado).
Oplenipotenciario da Confederaçã o Argentina,

em cumprimento de suas instrucções, e tendo
presente a reclamação feita pelo Hgente di plo
matico da Republica Oriental do Uruguay, acre
ditudo no Paraná, contra as estipulações dos
Ul'tS. 3. 0 e 4.° do tratado de 7 de Março de 1856,
celebrado entre a Confederaç~o Argentin;l e o
Imperio do Brasil, como importando urna oiJ'ensa
aos direitos de independencia e soberania da
quella republica, desejou que se nüo encerrasse
CSlêl conferencia sem manifestar todo o pensa
mento do seu governo relativamenle á dita re-
clamação. •

Declarou, pois, que para o seu governo nunca
entrou em duvida, nem podia entrar em duvida,
a perfeita e absoluta independencia da Repu
blica Oriental do Uruguay, que respeita e sempre
respeitou em desempenho dos seus mais solemnes
compromissos.

Esta independencia, acre ceatou o plenipoten
ciario argentino, subsiste de de li Convenção de
'1828, em que foi garantida pela Confederação
e pelo Bra ;il, e tem sido sempre 1'e peitada por
eslas potencias nos pactos que têm ellas cele
brado, e em todos os seus actos.

Admittindo como ineontroversa a perfeita e
absoluta independencia da Republica Oriental do
Uruguay, em vista dos ciladas compromissos, uma
unica limitação, e indecliaavel reconhecia, o seu
~overno, e é a da propria existencia desse estado
lOtermedio, assim livre e independente.

Os plenipotenciarios brasileiros observárão que
o Brasil, por sua parte, já tinha dado ao governo
da republica, por occasião do accordo celebrado
entre os dous governos em 3 de Setembro de 1857,
as mais completas e satisfactorias explicações com
referencia a identica reclamação que lhe fôl'a feH
nesta côrte pelo plenipotenciario oriental.
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. o pIcuí potenciaria oeie ntuI respondeu que as
estipulações que ~e esta~ão celeb-rando, nas quaes
é parte a republtca, cUJa vontade fica nenas ex~

pressada, tiravão á questão, a que se referião os
seus collegas, toda importancia pratica, e só dei
xava subsistente ti manifestaçào que elle agl'adece
cordialmente, do leal iIltcre~se com que o Brasil
e a Confederação Argentina desrjão a conservação

. da independencia e integridade da Republica
Oriental do Uruguay.

Depois de concordarem em que a proxima reu
nião seria no dia 28, deli-se por linda a COD
feren6a.- José JI1ada da S'ilva Pamnhos.- Vis
conde do Ur1tguay.- Lu'iz José de la Pena.
Andrés Lamas.

TETlCEIRA. CONl;'ERENCfA NO DIA 28 DE DEZE;\fBTlO DE 18:>8.

Achando-se presentes os plenipolenciarios do
Brasil, da Confederação Arg entina e da Republica
Oriental do Uruguay, send o approvado e assig
nado o protocollo da segnnda conferencia, pas-'
sárão a concordar nas estipulações que devem
derivar do preambulo e bases estipuladas no
art. 1. o, no intuito de deixar expressa e com
pletamente garantida a independencia e integri
dade da Hepublica Oriental do Uruguay.

Forão adoptadas as estipulacõcs seguintes, cons
tituindo o art. 2.° do tratado:

«Art. 2.0 (Como está no ll'atado).
Os plenipotenciarios convierão em inserir no

presente tratado o seguinte: .
«Art. 3.0 (Como o do tmtado).
Sendo um dos principaes fins da presente ne·

gociação accordarem os tres Estados sobre as es
tipulações a que se referem os arts. 3.0 e 4.0 do
tratado de 7 de Março de 11856, determinando os
casos e meios em que devão ..o Brasil e a Confe
deração Argentina defender u indcpBndencia e in-
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t.cgl'idtHJc da Republica Oricntnl do Ueuguay, con
vierão o plenipotenciurios no artigos seguintes,
qne vão designado com os numero 4..°,5.0 e 6.°.

« Art. 4.0 (E' o do tratctdo).
« Art. 15.° (Corno está 11,0 tratado)
«Art. 6. 0 (Como o do tratado).
A doutrina destes artigos, sendo consentanea

çom as obrigações contrahirlas pelo Brasil e a Con
federação Argentina, c sendo ufficiente para ga~

rantir u soberania e independeneia da RepYblica
Oriental do Uruguay, não houve entre os pleni- .
potenciarios enão meras indicações sobre a rnü
ncil'a de expres UI' clarameute o pensamento dos
seus governo .

Entcndeu- e conveniente não entrar na e pc
Cin'CHÇiio dos meio e do modo por que seria de
fendida a independencia e integridade daquella
republica, dependendo o num 1'0 r~natureza da
forças, com que deverião concorrer para aqueIl

. fim o Bra iI e a Confederação, das eircumstancia
upervenientes em cada aso occorrente.
Telldo- e o Brasil, a Confederação Argentina e a

Republica Oriental do Uruguay as ociado ao voto
da potencius assignütal'ias do tratado de Paris
de 30 de Marco de '1856, ele recorrer- e, tanto
quanto as circumstancias o pel'mittissem, á me:
diação de uma nação amiga no casos de disscn
ção internacional, aotes de appellar-se para o
meio extremo da força, atisfazelldo o plenipo
lcnciarios do Brasil e d'l Confederação Argentina
ao~ desejos manifestado pelo plenipotenciario
Onental'J convierão na insercão do seauinte ar-
tigo com o numero sele: .

« Art. 7. o (E' o do tratctdo).
Dando-se por fiuda a conferencia, os plcnipo

tcnciarios ficarão de e reunir no dia 29, na e
cretaria d e tado do .0 goeio estrangeiro, ás
fi horas da tarde. José Maria da Silva Paranhos.
Vis.c0nde do Un6[J1ta?J. Luiz José de La Pe.nct. An
dres lamas.

1'. . iS
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QUARTA CONFERENCIA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE '1858.

Achando-se reunidos os plenipotenciarios do
Brasil, da Confederação Argentina e da Republica
Oriental do Uruguay, depois de approvado e as-

. signado o protocollo da 3.a conferencia, o pleni
potenciario oriental tomou a palavra e propÔz que,
para c.ompletar o pensamento da Convenção de
2j ·de Agosto de 4828, se estabelecessem expres
samente as condições da neutralidade do seu
paiz, nas desintelligencias que possão oecorrer
éntre o Imperio do Brasil e a Confederação Ar
gentina.

(;)s plenipotenciarios brasileiros e argentino con
vierão em se pôr de accordo sobre as estipula
ções relativas á. neutralidade da republica.

Então manifestou o plenipotenciario oriental o
seu desejo de que fossem especificados todos os
deveres reciprocos, para bem firmar-se a posição
excepcional que corresponde ao seu paiz como
tEstado intermedio entre o Brasil e a Confederação
.Argentina, parecendo-lhe este o melhor meio de
fazer desuppllrecer inteiramente qualquer descon
fianca e incerteza nas relacões entre o trcs Es
tadós, acrescentando que· as suas instrucções a
este respeito erão das mais restrietas.

Os plenipotenciarios brasileiros ponderárão que
havia perigo, e mesmo impossibilidade, em tor
nar o tratalilo nesta parte casuistico; que demais
erãC) bem conhecidas a boa fé e disposições ami·
gaveis com que se achavão o Brasil e a Confede
ração Argentina empenhados na presente nego
-(;iacão.

Entendião, pois, que aquel1a neutralidade d~
via ser definida em termos genericos, donde n
,gorosamente emanassem todos os direitos e de
V;6fes de· cada uma das tres potenoias; que assi?l
ficarião mais claras e melhor assentadas as esti
pulações essenciaes do tratado definitivo de paz
e amizade.



- 195-

Insistindo os plenipotenciarios brasileiros nessa
idéa, com a qual plenamente concordava o pleni
potenciario argentino, declarou o plenipotenciario
da Republica Oriental que ao menos não podia
prescindir dos artigos que apresenlava ja redi
gidos.

Esses artigos são os seguintes: (8." (} 9.° dI)
tmtado).

Examinada a redacção destes êirli.gos. forão os
mesmos adoptados pelos p.\(mipotenciarios do Bra
sil e da C.onfederação Arg-enlina com os n.O

S 8 e 9.
Os plenipotenciarios lJrüsileir05 manifestárão o

de eJo de addicionar a estes um arligo em que se
fizes eexpres~amen te extensiva á nepu blica Orien
tal do Urucruay a obrigação que hüvião reconhe
cido o 1m perio e a C.onfederação Argentina pelo
art. 2.° do tratado de 7 de Marco de 1856, e de
incluir em outro uma estipulaçãô connexa, já ac
conj;lda provi:oriamenle no protocollo de 3 de
Setembro de iJ 8}7, ficando assim completa e me
lhor regulada a alliança entre os tres Estados.

Neste intuilo redigirão os dous artigos seguintes,
que, sendo adoptados pelos seu collegas, passão
a ler o. n.OS 10 e 11. (Como estão no tratado).

Os plenipotenciarios derão aqui por concluido
,o trabalho àe que forão encarregados pelos seus
govemo , congratulando-se nmtuam.ente- pelo re
sullado ati faclorio e completo que obti.verão nas
estipulações concordadas qu-e estavão persuadidos
abriráõ uma nova éra, fecunda e altamente bem
fazeja, nas relações entre os tres Estados. (4.)

Foi ajustado que se reunirião no dia 2 de Ja
neiro do prox.imo futuro anno, ás 10, horas da
manhã, para examinarem e assignarem o pre
s~nte protocollo, e a redacção final do tratado as
Slm concluido. José Afaria da Sil'va Paranhos. Vis
conde do Uruguay. Luiz José de La Pena. Andrés
Lamas. .

(<tl. Como consta do Relatol'io de 18M, por esse tempo,. a Re
publica A.rgentina enviou ao Rio de Janeiro a missão .jlla1'mol'
eom o fim de reMar esta negociação,. mas não chegou-se a
llcsuLLado algum.
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Tratado de Limites, e Navegação l1uvia! entl'e o SI'. D. Pedro II
Impcl'atlor do Brasil, e a republiea de Venezuela assi~lJa(lo

lIa cielarle e!e Caracas em ti de Maio de 1801), e ratificado PUI

parte do Brasil cm 6 de Setembro da,ql1elle anilo, e pela lia
republica de Venezuela e~ 31 dft Julho de 18GO. li)

DO ARCHIYO DA. SECRETA1UA. DE E TADO DO~ NEGOClO.;.
E Til 'G E~RO .

Em Nome da Santíssima e Indiv~sivel Trindade.

Sua Magestade o Imperador do Brasil e a rCllLl
bica de Venezuela, reconhecendo a necessíduçl.ü
de chegarem a um accordo deí}niLivo sobre os.
limites entre seus respeclivos terrilorios, para
ficar solidamente eslabe"lecida a hal'moniu que fe
lizmente existe entre o.s dous paizes, e remove(
qualquer motivo de desintelligencia; e desejando
ao mesmo tempo facilitar e promover en~re ambos
a liberdade de comlpunícação pçla lpulua fron
teira e pelos rios na parte qu"e a cada um per
tence, resolvêrão celebraI,' para esle fim um tra
tado, e nomeárão para seus plenipotenciarios,
a aber:

(L) Foi promulgado por decreto 11." 2í2G do 1.0 de Janeiro
de 1861.

Trocárão-se as ratil1caçõeR, cm Caracas, 1I0 dia 31 de Julho
ti 18GO.

Anteriormente havião sido celebrados com ii llIesma repu
blica tratados de limites e cxtr:ldicc,;ão em 2ti de Novembro
de 1852, e de navegaçfto Iluvial cm 25 de Janeiro de 1803.
\ssas començ- es, po]" m, não tíyerãq nti.fieat;ão pClr parle li'
"' llczueta.
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Sua Mü9cstüde o ImperürIar do Brasil, ao Sr. Fc
lippe Jose Pereira teal, olliGiül da ordem da Rosa,
cavulleiro das de Christo, e S. Bento ue Aviz, e
da imperial cio Cruzeiro, eu guar la-roupa e
encarregado cle nego cios na republicas de Ve
nezuela, Nova-Granada e Equador, etc., etc.

E S. Ex o presidente da republica de Vene
zuela, ao Sr. Licenciado Luiz Sanojo, etc., ele,

Os quaes, depois de terem trocado os seus
lJleno pouere re pcctivo" que forão achados
'IQ boa e devida fórma, concordárão nos artigos
seguinte :

Art. 1. o Haverú paz perfeita, firme e . ineeril
'amizade entre Sua Mage tade o Imperador do
Era ii, cu succe ores e ubdito , e a republica
de Venezuela e 'elb cidadãos, em toda as suas
possessões e territorio respe tivo'.

ArL. 2. o ~ua Mage tade o Imperador do Brasil
e a republica de Venezuela de }ct['ÜO e dellnem
a linha divisaria da maueira seguinte: (2)

(2) o abio 13;;\I'áo (Lc llUlllhoLtlL, 110 lumillo o parcccr em
scguiua trall'cripLO, dcu pleno tC tcmllnlio dc atlhesão ao
mudu como (J. BrasiL demarcára seus liUlit '5, e estipulár:!.;).
nal'cfTaç,io l1uv';).l 110 citado tratados de i852 c 185a COIll a
rClluglic:l de VenczucLa, b lU co/no 0111 a de Nova GI'an:!.da,
no d l4 de J uuho c 25 de Julho de 181>a, talllb III não l'ati
ficado.

" Pa.l'l'ccr· do Barão dc Humboldl. sobrc os tratados de lill/itcs
celebrados com as rcpublicas de rellc=ttcla, c . 'ova-Gmnada I'CCO
n/lOccndo (t ncccssüladc ,'/e se adoptaI' o 1Jl'illcipio do llti possidelis,
baseduquelles tra.tados,-Bcrlin I 22D .CClllbl'c 1.85".-~lonsi 'UI'.
- Tr'és sen ible, JUon ieur, ii la confiancc flue vou avez bicu
v~ulu me lémoig'ncl' el quc je doi' san doule à l'aft'cctueusc
~lcn~çi1l3ncc donl nfhonorc 1\11'. Ic Cheva1il'1' d'AraujO, j'ai
e,tudle Je documens qui lrajtenL de la convention qu vou a\'ez
SI hcul'eu cmcnt concluc Cl qui scra sans dout adoptée dans tle
lllomen pLus call1lCs.

" Lol', de la paix dc Paris j'avais rléjà été illvite par Ic duc
de ,\Velilng'lon de redi~el' un m 'moil'e SUl' le limites de la
GUl;iIlC 1'0rLugai, e, qui a été publi' dan La Collcctioll Di
lllomatique de Scl,óeIJ, apres avoil' joui dc la haute appl'obalion
de votre COIll',

1
« Les inccl'titude qui ont regue i long'lem UI' le limitcs

(C!i posses ions bl" si lícuncs daus Lc Bassin tlu Rio cg'J'O, ont
PI'IS nai, 'ance cn grande partie de la Ilréfél'cncc qu'on a voulu
dOllner ades vaguc ~ uppositions SUL' le poinl, oli le Rio Negro
C5L travcrsé l~al' J'EqualCUl', aux iudicaliol1s [Jus simples ct
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'I. o ComecariÍ a linha divisoda nas cabeceiras
do rio Merriachi; e seguindo pelo ,mais alto do
terreno, passará pelas cabeceiras do Aquio e Tomó

plus l'assul'antes (Ià ou manquait toute obscrvation de latitude)
des conlluens de deux Ileuves, LOl'sque l\ll', de la Conda!nine
venait au Grand Para on croyait ccLLC ville placée sous l'Equa
teul' même: illa trouvait de 1028" au Sud de J'Equateur. Pc::ndallL
un demi siecle on a éLé persuadé dans la CapiLaínerie Génél'ale
de Cal'ácas que l'babile Ingónieul', D. Gabriel Clavero, avait
co.nsLl'uiL le fOI'Lin de S. Cario dei fihJ Negro lã ou Ilassail
l'Equateur. Aucnne observaLioll asLl'onomiquc, n'avait été f;,lHe
dans ce lieu avanL moi. La "fieal Expedicion» des limites de
Solano n'a pas dépassé le connuenL dn Guaviare et de l'Ore,
noque..l'ai lI'ouvé le fOI'tin de S. Carlos pal' '10 53' 42" de
la ti Lude bOl'ea\e. '

« J'apPl'ouve beancoup, lI'lonsieul', la sagesstJ avec laquelle
,dans vOLre negoLiatiun vous n'avez (avec les illLentions plus con-'
ciliaLrices) pas insisté SUl' ues a~randissemens de terriLoire et
adopLé paul' sortir des longues iucertiLudcs 'lui uaissenL des
vall'ues expl'essions de I'allcien traité riu 11 Oetobl'e 1í77, le
príncipe de l'uti possidetis de 1810. Vous avcz três bien senli
que ce qu'il y a de plus impOrL:lDt pour faire sortir ces san
vages conLrees de lpul' éLat d'isolement et d'abandon industriei,
e'esL d'allpaisel' les antipaLhies naLionales et de pl'other, 11al'
une libre r.tavigaLion, de cette adll1il'able enLrelacelllellL de
ri vieres qui, comme Ull don bienfaisant de la Providellce, a ele
accordé, assez inuLilemellL jusqu'ici aux. peullles de \'Amériflue
du Sud. '
. " C'est SUl' cc point de vue que de,l'eLOur de l'cxpédition de

I'Orénoql1e cm 1800, j'ai tàche de nxel'l'aLlenLioll du gouverucnt
Espagno\ dans un rapport que fai adrcssé au minisLre des
afl'aíres eLrangeres (l'alol's, le chevalier d'Urqüijo, Je disais
alors: « Lo que seria lo mas di~no de sel' obLenido por el medio
« de mutuas concessiones seria una libertad intel'a y reciproca
« de comerciu en estos magesLllosos rios, el Orelloco, el Cas
« siquiare y Rio Negro ó Guainia y elll1aranon. Nada seria lJIas
« proprio para fomentar la prosperidad em unos payses tan
«( atrasados, en el cultivo de las tierras, nada mas proprio para
« diminuir la infeliz y irracional antipa'lJia que exis~e desgra
l( ciadamente entre dos nacionaes limibneas. »

«( l\Ionsieul' le ministre l'ésident ' et commendador D. l\Ii~uel
Maria Lisboa me fait l'honlleur de m'adressel' à \a fin de la
leLtre (en date du 4 Aôut 1854) dont ii a bien voulu m'honorer,
dj3ux démandes spéciales, auxqueIJes je tâchel'ai de rêpondre
avec fl'anchise.

« 1.° Avant l'expédiLion de Solano, cet à dire, vers l'nnnee
1750, ln posses5ion de fait des POl'tugais SUl' le Rio Negro,
s' étendait elle au de-Iii du Cassiquial'e?'

« II y a eu certainement (bien avallt que' les Espn~nols ont
étabJi des missions SUl' I'Atabapole Cassi(luiare et le RlO Negro),
depu is les etablissemens Portugais fonnes chez les l\larabitan3s
de tem ps en tem ps, des incursions vers le Novd, au de-lã du
Cassiquiare par le Caba, buri et le Pacimoni. Vous trouverez
m,ême SUl' ma gr:J.nde carte de I'Orénoque (Pi. '16 de mon Atlas
geo~l'ap~lique ct p~ysique du voyage) inscl'its ~l'ês d'un Jac (par
le aegre 30 de latitude <lu NOl'd les mots sUlvants:
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e do Guaicia e Iquiare 'ou I ana, de modo que
todas as uguus que vão ao Aquio e Tomó fiquem
pertencendo a Venezuela, e as que vão ao Guaicia,

fi C'est SUl' le bords de ce Jac à PEst du Rio Mavaca que le
Portug:lis s'introduisent par le portage (al'I'a lradero) qui ya OU
rio Siaba, affiuent du Ca 'siquial'e, au rio i\1avaea, pour cuellir
le fl'Uil aromatique du lauder puch l'y ct la salsepareille, :ll'
licle d'eXpOl'lãtion du Pará. On parven:lit à PEst rte I'E meràlda
111, ou j'ui élé, et ~lonsieul' Scl1omburgk, 30 ans aprés moi, le
plu pre de sOUl'ces de l'Orénoque, c'étaient de ce colé là des
iocUl' ions tempoI'ail'es, ce n'était pa IIne possession de fait. Si
des avenluriers indiens melés à quelque colons Portugais
poussaient assez ouvent leul' incursion hostiles ju qu'allx eaux
du rio 'remi et llu Tuamini (avant 1i55) c'élail pour faire dcs
cscl:wes, « J.llez à la conquête de Ame ", et Ies vendre au Rio
Negro Portugais, L'établissernent de Javitá SUl' le Tualllini
exi tait saus doute, mais comme village indieo sou la domi
nation d'un chef illdien du nom de Javltá. Les premiers blancs
(Jue Ie Pere Roman, en Février 17'H, rencontra en paSsant le
IJI'ellijer de l'Orénoque à nio Negro, f'urent des POl'lugais mar
chands d'esclaves «'de la tl'opa de l'escate ", Les Guaipunares
leur vendaient les prisouiers qu'ils ne mau:;reaient pa . Ce n'est
pas daus Ie village iudieu quedominait le chef Javitá c'est
dans un tles el.ablissemells Portugais du Rio Negro que le Pêre
Homan aLtendiL l'arrivée du Jésuite Portugais Avogadre qui
vint du Pará, (Voyage T. II. P. 416 et 534).

« Les Portugais en 1750 n'ont eu, je cl'ois, aucun élablisse
ment, ancune culture au NOl'd du poillt oú entre le Cassiquiarc/
au nOl'd·est du rocher Culima.cari, SUl' le quel j'ai bivouaque
avec UI', nonpland.

II 2,0 Les limites du traité du 25 Novembre 1852 sont elles
d'aCCord avec cc que vous :jvez manifeste dans la rélatiou de
votre voyage aux Régions EQuiuoxiales? ,

," Je n'ail,{las visit~ Ies eaux du Rio Neg~'o .a l'.oue~t du point
~u ceLte rivtere reçolt les eaux du Cano Plmlcllln, etallt vellU
a pierl à travers la foret cle Javitá (mi sion du rio Tuamini) au
terme rIu pOl'tage SUl' le Cano Pimichin.

fi ,I'ai pu recueillir je crois quelQues renseignemens assez
]Jrécis SUl' les lieux Que vous nommez dans Ic trailé. 1\[a cal'te
de I'Orénoque et du Rio Negro olTre le conOuent de l'Apaporis
(qui reçoit le Taraira) avec le Yupurá conOuent qui est ii 1° au
Sud de I'Équateul', et par lequeI vouz commeneez VOS limites
art. i. r dans le traité daté du 25 Juilet 1853.

" Ma carte otl'rc les Rios Aquió, Tomo, Uaupés <:t Xié. Je
placerais I'ilc de an Jo é pres de la caverne ou barem (Heu de
debauche du célebre chef indien Cocuy) entre S. Carlos deI
Rio Negl'o et S. José de l\farabitanas (Ii! 1'on devait me faire
prjsonier) par les 10 40' de .Ia~itud, )"ol'd. C'est cette ile qu'on
re~arde aujourd'hui comlDe trolltlere.

" Jc crois avoir pu donner (voyage ido in 4.° T, II, P.459)d,es
rcnseignemeus trés çurieux SUl' les v~ritable~ s.ources,du Gual~la,
et SUl' le eours superieur du Uaupes Que ]'301· dus ~ un mome
tres judicieux de E.t. Fl'ançois, le gardien Fray FranCISco Pugne.t
de la mission cles Andaquies. 11 était venu des sources du Yupura
(Caquetá) aux som'ces du Gua\'iare en pal'tant de Ia missiou
.d11 Caguall,
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Xié e Issuna ao Dmsil ; e nteaves ara o Rio-. egl'o
<le[l'Onle da ilha de S. Jose, qlle está proxilllil
á pedra de Cucuhy.

2." Da ilha ele S. José scO"uirá em linha reela,
cortando o canal l\Iatu mca· na .na metade, ou
no ponto que accordarem os commissarios de
marcadores, e que divida convenientementc o
dito canal; e daUi passando pelos grupos dos
morros Cllpi, Imery, Guay, e rucusiro, atravessará
o caminho que communica por terra o rio Cas
tanho com o Marari, e pela serra Tapirapccó
buscará o cumes da serra Parima, de modo
que as aguas que correm ao Padaviri, l\larari
e Cababol'is, fiquem pertencendo ao Brasil; C
.as que vão ao Turllélca ou Idapa ou Xiaba, tt Ve
nezuela.

3." Seguirá pelo cume da serra Parima até uo
angnlo que faz esta com a serra Pacaraima, de
modo que toJas tiS agllas que correm ao Rio
Branco fiquem pertencendo ao Brasil. c a que vão
ao Orinoco á Venezuela; econtinuará a linha pelos
pontos mais elevados da di ta serra Pacaraima,
de modo que as aguas que vão ao Rio Branco
fiquem, como se ha dito, pertencendo ao Brasil!
e as que correm ao Essequibo, Cuyuni e Caram
á Venezuela, até onde se esten lerem os territo
rios dos dous Estados na sua parte oriental (3),

« Je n'ai rien ll'OllVé, lIIonsieur, dans votl'e Conventioll qui
soit contraire aux nations géographiques que j ai pu acqué!,u',

« Réccmmant ir a paru à Londres le voyaae d'uo naturah te
I'(ui venant ctll Puril 11 remonté le Rio Negl'o et visité les ril'es
si pen connues c111 t'aupés. (Alfred Wallacc, traveis ~~ ~he
Ama!,on anel Ri,o Negro 181>3 p. 273). Cene curieuse exped.ltlon
a éte de I'aonee 1850. lIfr. Wallace est vennu comme mOi par
la fOl'ét de Pimichin à Javitá ou ii a eu le tor! de composer
nn poêm.e. tres ennuyeux. . .

« Je desu'e ardemment que mes I'emioiscences de vlClI1?rd,
IJulssent vous offl'il' quelque intérêt. Daigne7. agrécl', l\fonSleur
~~ .C~evalIer, I'hommag-e de la haute consicléraLion avec laquelle
J ai I honneur d'êtl'e, ctc.- Ln llARON DE lllllllBOLllT. - A i\f1', le
co,!!mandellr D. litiguei Maria Lisboa, ele. li

\ Id. Relatol'io de 181>1> - annexos.
,,(3) E' a mesm~ fmoLeira do tratado, não' ratificado de 21> lIe
"oyembl'o de 181>2. '
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1'1. 3, o As duas aHa parles contractanles, de
pai de ratificado o presente tratado, nomearáõ,
ada lima, um commissario para proce<:lerelll de

commum accordo, no mais breve termo possivel,
<i demarcação da linha nos pontos em que fôl'
necessario, de conformidade com as estipulações
que precedem,

Art. 4." Se lia aclo da demarcacão occorrerem
duvidas graves, provenientes de Ínexactidão nas
indicações do presente tratado, attenta a falta
dé mappas exactos, de explorações minuciosas,
serão essas duvidas decididas amigavelmente pm:
ambos os governos, aos quaes os commissarios
as sujeitaráõ, considerando-se o accol'do que as
resolver como interpretação ou additamento ao
mesmo tratado, e ficando enl-endido que se taes
duvidas occorrerem em um ponlo, não deixará
a demarcação de proseguir nos outros indicados
no tratado.

ArL 1). o Se, para o fim <:le fixar em um ou
oulro ponto limites que sejão mais naturaes e
convenientes a urna e outra nação, parecer van
tajosa a troca de territorios, poderá esta ter lugar
abrindo-se para isso novas negociações, e fazen
do-se, não obstante, a demarcação como se tal
troca não houvesse de effectúar-se.

ArL 6. o Sua Magestade o Imperador do Brasil
declara que ao tratar com a r~publica de Ve
nezuela relativamente ao territorio situado ao
poente do Rio-Negro, e banhado pelas aguas do
Tomó e do Aquio, do qual aHega posse a repu
blica de Venezuela, mas que já foi reclamado
pela Nova Granada, não é sua intenção prejudicar

Contra esta fronteira protestou o governo de Nova Gl'anada,
por nota de 17 de Novembro de 1860, dirigida ao governo de
Venezuela, e por este res(}ondida em 13 de Fevereu'o de 1861.
O fim do protesto foi resalvar os direitos granadinos ao ter

rllorio ao. poente do Rio Negro, banhado pelas agua~ do Tomó
e do AqUlO. .

h
.AjUstando no tratado a determinação de seus limites, o ga
mete imperial o fizera com o Estado que estava de posse

dNaqUelIes ten'enos, sem prejulgar os direitos eventuaes de
. ova Granada aos ditos tencnos; e a sim se estipulou no
arl. 6. 0 deste tratado, •

T. 26
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quaesquer direitos que esta ultima republica
J"lossa fazer valer sobre o dito lerritorio.

Art. 7. o Sua Mageslade o Imperador do Brasil
e a republica de Venezuela convém em declarar
livres as communicacões enlre os seus Estados
pela mutua fronteira', e em que o transito da
pessoas e suas bagagens pela dila fronteira seja
isento de todo o imposto nacional ou municipal,
sujeitando-se unicamente as ditas pessoas e suas
bagagens aos regulamentos de policia e fiscaes
que cada governo estabelecer no seu respectivo
territorio.

Art. 8. o Sua M:ageslade o Imperador do Brasil
convém em permitlir que as embarcações vene
zolanas regularmente registradas possão livre
mente passar de Venezuela ao Brasil e vice-versa
pelos rios Negr0 ou Guainia e Amazonas, na parle
de sua exclusiva propriedade, e sahir ao oceano
e vice-versa, sempre que se sujeilem aos regu
lamentos fiscaes e de policia estabelecidos pela
autoridade competente superior brasileira.

Em reciprocidade e como compensação, a re
publica de Venezuela convém em permittir que
as embarcações brasileiras regularmente regis
tradas passem livremente do Brasil a Venezuela
e vice-versapelos rios Negl'o ou Gnainia, na parle
que lhe perlence, Caiiquiare e Orinoco, sempre
que se sujeitem aos regulamentos fiscaes de po
licia estabelecidos pela autoridade superior de
Venezuela.

Fica entendido e declarado que nesta navega
ção não se comprehende a de porto a porto da
mesma nação, eu de cabotagem fluvial, que êlS

altas partes contractantes reservão para os seus
respectivos subditos e cidadãos.

ulL 9. o Os regulamentos que estabelecerem as
altas parte:; contr.a.c.tantes devem ser os :plais fa
vorav.ejs .á naiVegação ,e commel'oio entre os dous
paizes.

e,ada nw dQS douJ) Estados adoptar,á na parte
dos if40.s que ~4e pert~nce, tanto quanto seja pos
sivel e de commum accordo, um systeIllé~ uniforme
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dc policia Ouvial, e procurará outrosim allender
á conveniencia dessa uniformidade no que diz
respeito ao systema e regimen fi cal que estabe
lecer nos portos habilitados para o commercio.

Art. 10. Nenhuma embarcação venezolana po
derá ser considerada nas condições de ser regu
larmente registrada para a navegação de que se
trata nas aguas do Brasil, se não forem o seu
proprietario e capiLão cidadãos da republica de
Venezuela.

Nenhuma embarcação brasileira poderá ser
considerada nas condições de ser regularmente
registrada pura a navegação de que se truta nas
aguas de Venezuela, se nâo forem o seu proprie
tario e capWío subditos do Imperio do Brasil.

Na tripola)lo das embarcações de cada uma
das altas partes contractantes deve haver uma
terça parte. quando menos, de brasileiros ou
venezolano , ou duas terças partes de estrangei
ros ribeirinhos, devendo em todo o caso pertencer
ocapitão á nação cuja bandeira levar o navio.

Art. 'II. As embarca~ões de que trata o artigo
precedente poderão commerciar naquelles porto
do Brasil ou de Vcnezucla que para esse fim se
achão ou forem habilitados pelos respectivos
governos:

Se a entl/ada nos ditos portos tiver sido causada
por força maior, e o navio sahir com o carrega
mento com que entrou, não se exigirá direitos
alguns de entrada, de estadia, ou de sabida.

Arl. 12. Cada um dos dous governos designará
os lugares fóra dos portos babilitado , em que os
navios, qualquer que seja o seu destino, possão
communicar com a terra directamente, ou por
meio de embarcacões miudas, para reparar ava
rias, prover-se de combustivel, ou de outros
objectos de que careção; e pa.ra que estas e a·s
geralmente chamadas de bocca aberta ou sem
convés que não transportem mercancias de com
mereio, e unicamente passageiros, possão des
CHn ar e pernoitar.

N'stc. lugarc a Hlltorid' de local exigirá, ainda
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que o navio iga em transito directo, a exhi·bÍ.ão
do rol da equipagem, lista dos passageiro e
manifesto da Garga, e visará. gratis todos ou al
gum destes documentos.

Os passageiros não poderão abi desembarcar
sem prévia licença da respectiva autol'ldade, a
quem para esse fim deveráõ apresentar os seus
passaportes para serem por ena visados.

Art. 13. Os dous governos dar-se-hão conbe
cimento reciprocamente dos pontos que desLi
Barem para as communicações previ~tas no artigo
antecedente; e se qualquer delles Julgar conve
niente determinar alguma mudança a es e res
peito, prevenirá. ao outro com a neces aria antici
pação.

Art. H·. Toda a communicacão com a tcn'u
não autorisada ou em lugares não designados, e
fora dos casos de forca maior, sertl punivel com
multa, além das outrâs penas em quc possão in
correr os delinqoentes, segundo a legislação do
paiz onde este deliclo fôr commettido.

Art. 15. Será unicamente permiltido a qual
quer embarcação descarregar toda ou parte da
carga fóra dos portos habilitados para o commer
Gio, se por causa de avaria ou outra circumstancia
extraordinaria não puder continuar a sua viagem,
com tanto que o capitão (onde isto fôr passivei) se
dirija préviamente aos empregados da estação
fiscal mais proxima, ou, na faHa destes, a qual
quer outra autoridade loc,al, c submelta-se as
medidas que esses empregados ou autoridades
j.ulguem necessarias, em conformidade das leis
do paiz, para prevenir alguma importação, clan
destina.

As medidas que o capitão houver tomado de
seu proprio arbilrio, antes de prevenir os dito
empregados, ou autoridade local, serão juslifica
veis se cUe provar que foi isto indispensave] para
salvação do navio ou da sua carga.

As mercadorias assim descarregadas, se forem
exportada no mesmo navio ou embarcaçõe milJ;
das, não pngarúõ direitos 'jlg.uu, .



- 203-

Arl. Hi. Toua balde3çi10 feita sem prévia au
lorisação ou sem as formalidades prescriptas n()
artigo antecedente, está sujeita a multa, além
das penas impostas pelas leis do paiz ao que
commettem o crime de contrabando.

Art. 17. Se por ca u a de con travenção ás me
didas políciaes e fiscaes, concernentes ao livre
transito fluvial, tiver lugar alguma apprehensão
de mercadorias, navio, ou embarcações miudas,
conceder-se-bu sem demora o levantamento da
dila apprehensão, mediante fiança ou caução
sulliciente do valor dos objectos apprehendidos.
Se a contravenção nâo tiver oulra pena senão a
de multa, o contraycntor poderá, mediante a
me ma garantia, continuar fi. sua viagem.

Art. 18. Nos casos de naufragio ou de qualquer
outro ini tro, as autoridades locaes deveráõ
prestar todo o auxilio a eu alcance, assim para
a salvação das vidas, navio e carga, como para
11 arrecadação e guarda dos salvados.

Art. 19. Se o capitão, ou dono da carga ou
quem sua veze~ fizer, quizer transportaI-a em
direitura de se Iugar pura o porlo de seu des
tino, ou outro qualquer, o poderá fuzer sem pa
gar direito algum, e só as de pezas do salva
mento.

Arl. 20. Não e tando presente o capitão do
navio, o dono das mercadoria ou quem suas

. veze fizer, para satisfazer as de pezas do salva
mento, serão estas pagas pela autoridade local,
eindemnisadas pelo dono ou quem o representar,
ou á custa das mercadorias, das quaes serão ar
rematadas, segundo as leis uscaes de cada um
dos paizes, quantas bastem para esse fim e para
o pagamento dos respectivos direito. A respeito
das mercadorias restantes, proceder-se-ha em
conformidade da legislação que em cada um
dos paizes trata dos casos de naufragios nos
mares territoriaes.

Art. 2·'. Cada Estado poderá e tabelecer um di
reito destinado ú despeza de phul'óe I bali a
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quaesquer outros auxilias que preste á nave
gacão; mas este direito sómente será percebido
dos navios que forem aos seus portos directa
mente, e dos que' nelIes entrarem por escala
excepto os casos de força maior, se estes ahi
carregarem ou descarregarem.

Além desse direito, o transito fluvial não po
derá ser gravado directa nem indirectamente
com outro algum imposto, sob qualquer deno
minação que seja.

Art. 22,. Conhecendo as altas parteR contrac
tantes quanto, sào dispendiosas as emprezas de
navegação por vapor, e que no começo nenhuma
utilidade póde tirar a primeira empreza bra
::iileira ou venezolana que se estabelecer para a
navegação por vapor entre os dous paizes pelas
vias fluviaes.

Convém em reciprocamente auxiliaI-a pela ma·
neira e com os meios que posteriormente se re
gularem por convenções 011 aceordos especiaes.·

Arl. 23. Todas as estipulações deste tratado
que não se referem & limites terão vigor por es
paço de dez annos, contados da data da troca
das ratificações; Jlndos os quaes continuaráõ a
subsistir, até que uma das altas partes contrac
tantes notifique á outra seu desejo de <;lal-as por
findas; e cessaráõ doze mezes depois da data
desta notificacão.

Art. 24. O presente tratado será ratificado POl'
S. M. o Imperador do Bl'asil, e por S. Ex. o .
presidente da republica de Venezuela, ou encal'
regado cio poder executivo da mesma, e as ru·
tificacões trocadas no Rio de Janeiro ou Cara
cas, dentro do prazo de um anno, contado da
data da sua approvução pelo congresso venezo
lano, ou anles, se fôr possi velo

Em fé do que, nós abaixo assignados, pleni
potenciarios de Sua Magestade o Imperador do
Brasil e de S. Ex. o presidente da republü;a
de Venezuela, em virtude de nossos plenos p@
deres assignámos o presente tratado c o fizemos
sellar com nossos sellos respcclivos.
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Feito na ciuade ue Caraca , capital da repu
blica de Venezuela, aos cinco dias do mez de
Maio do anno de Nosso Senhor Jesus Chri. to de
1859. (L. S.) Fclippe ! osé Perei'ta Leal. (L. S.)
Luiz Sanojo"

Declamç{i,o 7"esalvando os di7'eitos que cada urna
das altas partes contractantes tinhão á navc
gaç{i,o antes da celebração do tratado.

Na cidade de Caracas aos vinte e sete dias do
mez de Julho de 1860 se reunirão na secretaria
do despacho de relações e,xteriores com o caracter
de plenipotenciarios especiaes Pedro de Las Casas,
secretario de estado e relações exteriores do go
Yt;rno de Venezuela, e Felippe José Pereira Leal,
dignilario da urdem da Rosa, cavalleiro das de
Cltristo e S. Bento de Aviz e da imperial do Cru
zeiro, com o fim de pôr-se de accordo quanto
ao tempo e modo de levar a effeilo a troca das
ratificações do tratado de limites e navegação
fluvial recentemente celebrado entre o Imperio
do Brasil e a republica de Venezuela, para cujo
acto estão plenamente autorisados por seus res
pectivos governos.

O secretario de relacões exteriores de Vene
zuela manifestou que o· expressado tratado de li
mites e navegação fluvial entre Venezuela e o
Brasil foi constitucionalmente approvado pelo con
gresso da republica em 9 de Julho do corrente
anno com a seguinte declaratoria:

« § Unico. La limitacion por el tiempo de diez
« anos para que los Venezolanos puedan navegar
« el Amasonas y los Brasileiros el Orinoco, bajo
« las condiciones estipuladas, en nada menos
« caba los derechos que asistan en la aclualidad
« a ambas naciones, pues aI fenecer dicho tér
« mino readquirirán los mismos que tenian antes
« de la celebracion deI tratado en la parte refe
{( rente á la navegacion »; e por con equencia de-
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seja ater Se O Sr. pleui potenciaria do Bl'l1sil
está conforme, e rcconllece e aceita em nome do
sen governo a mencionada declaratoria, e no caso
affirmativo, quando será que se possa proceder
ú troca das ratiftcacões do tratado.

O plenipotenciario do Brasil respondeu que.
sendo semelhante declaratoria favoravel ao Brasil
cujos direitos á navegaçã.o dos seus rios conserva
illesos depois dos dez annos estipulados no arl.
23 do mesmo tratado, está de accordo, reconhece
e aceita em todas as suas parles em nome de seu
governo o paragrapho unico contido no decreto de
nove do corrente mez.e anno, pelo qual o con
gresso de Venezuela prestou o seu consentimenlo
e approvação ao tratado de limites e navegação
fluvial celebrado em cinco de Maio de 1859 por
plenipotenciarios de ambos os paizes; e que tendo
já em seu poder a ratificação de S. M. o Im
perador, do dito tratado, está disposto a proceder
quanto antes á troca, na fórma do costume, a fim
de que este convenio fique de todo concluido.

Em fé do que, lavrão por duplicata o pre
sente termo que assignão e sellão com os seus
senas particulares. (L. S.) Felippc José Pereira
Leal. (L. S.) Ped1"o de Las Casas.
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COlll'('nçào ('ntr!' o , I', D. Pl'uro 11 Tll1pel';\(lur do Brasil I"

o IIl1Jl('l':1uor do~ FI'31lCCZes \131','1 I'('gnlar a troca tia cOl'
I'CSllOnu nr.ia enll'e os dOlls \1:1iz 's, :IS ign:lda no lHo de .T:.
II iro em 7 cle JIlIIIO cle 1 'GO, e ratificada. \101' \1:1I'l do Rl'a~i1

em 21 do mesmo mel e anno, e pela ua Fl'allça e111 18 ue
,Igo lO cio dilu anilo. (I)

DO AflCTIIYO D.1.. SECflET..I.m.1.. DE ESTADO DOS
NEG OCIO ESTlU:\GETHOS.

Kós D. Pe(lro 11, Imperador constitucional c
defensor perpetuo do Brasil, etc. fazemos sabet'
ü todos os que U pl:esente cartu de conllrmaçâo,
approvaçno ~ ratillcaçiio virem, que aos í dias
do corrente mel e anno de '18UO se concluio e
a:signoll nesta côrte rio Rio de Jüneil'O entre
nós e Sua Mngestade o Imperador dos Fruocezes,
pelos re. pecti vos plenipotenciarios, Que S8 nchavão
munido dos competelltes plenos poderes, uma
convençüo po tul do Leal' soguil1lc:

{;onvcnção IH)sü1.1 entl'c o DrasU e a
<'R'ançn,

Sua Mügcstnde o Imperador do Bl'Usil c Sua
~lagestadc o Impel'Udor do Frôlncezes, animado

(I) Foi promulgada por decreto n.O 2ô:S0 de 21 de cLCmbro
!le 1860,

'frocál'ão-se as I'atificações, cm raris, em 22 de Agosto do
referido anilo. .

Couvencionou-se entre n :ldlllini tt'ação <lo correio <lo Brasil,
c a da França o regulamento para xecu<;ãu de ta eOIl\'cllÇ~ll,
(j qual fui :1.. iglHtrl0

j
110 Hín li .lan 'iro, elll 7 tle Julho de 1 tiO,

" CllI P:1ri ) ('III /li (p, "::;OSlO tio 1I\l'SIlIO alluO
T. 27
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elo desrjo de estreitar ns f0laçõcs de amizade
qlle felizmente unem os seus respecli vos Estudos,
facilitando e regulando pela maneira a mais nn
tajosa a troca du correspondencia entre os dous
puizes, resolvêrão cbegar a esle resulLarlo por
meio de urna convenç<io, e para esle fim no
meárii.o seus pleuipotenciarios, a saber:

Sua l\Jügeslade o Imperuuor do Brasil o lllm. e
Exm. Sr. JoãoLiúsVieira Cansunsão ue SinillllJú,
senador do imperio. do sell conselbo, commen
dndor das ordens de Chri to e da Rosa, seu
ministro e secretario de eslado dos negocias es
trangeiros;

E Sua !\Iageslüde o ImpcrDdor do Francezes
o Sr ..Joseph Leonce, cavulleiro de Snint Georgcs,
commcndador da imperial ordem da LrgiClo de
Honra, e das ordens de Chri lo do Brasil, e de
S. Mauricio e S. Lazaro dü Sardenha, seu en
viado extraordiuario e minislro plenipotenciario
no Rio de Janeiro.

Os quaes depois de haverem trocado os res
pectivos plenos pocleres, que forâo jUlg;lrlOS em
boa e devida fórma, convierão nos seguintes
arligos:

Al't. 1. o Haverú entre a administracão do cor
reio da Franca e u administra ·ii.o do correio
elo Brasil nnia lroca period icu· e regulu r de
cartas, amostras de mercadorias e de imprcs os
de quulquer nalureza, pelas virts de communi
caçJo e de transporte abaixo designadas, a saber:

1. o Pelos paqueles a vapor qtle o governo fran
cez possa julgar conveniente manler, fretar ali
subvenc.ioIJi1r IJara eifecluar o transporte da C01'
respondoncia entre a França e o Brasil.

~. o Pelos paquetes alva por britannicos que [;lZem
o serviço regular entre os portos da (}rãu-Bre
lunha e os portos do Brasil.

As despezas resultantes do transporte, entre a
fronteira francezil e n fronteira brasileira, dos
objeclos aos qUilCS são appl ICu veis as cl isposi(ões
(lo pl'esen le urtigo, seriiQ pagas pc la tH.l II li l1i lrnç,úo
do :,:ol'l'eio du l.'rant,:G..



- 21!-

Art. g, o A tuxa de porte pelas qU;lCS a aú
ministração do correio brasileiro scrá rcsponsnvel
}Jum com 11 arlministraçiio do correio da li'runça,
pela carlas não franqueadas ou oneradas de porte
de trurLilo, que forem entreO'IIOS pela adminis
tração do correio da Fraoç.a ú dita administração
elo correio bl'üsileiro, uem corno pelas cal'lus
fraIlf]lle<ldas que forem entregues pela adminis
trarão do correio brasilcit'O á adrllinislracão do
corÍ'cio da li'runça, serão fixadas, carta por 'carta,
na razão de um porto simples por dua oitavas,
ou fruccào de duas oitavas.

As taxas de porte pelas quaos a administra
ção LIa correio da França será, por sua parle,
respons11vel para com a administração do cor
reio bra iloiro, pelas cartas nüo franqueadas,
que forem entregues pela admini lração do cor
reio brasileiro á administracão do correio da
França; bem corno pelas cartas franqueadas
que for m enlregues pelu adminislra~Jo do
'olTcio da França á ndministnlçüo do correio
brasileiro, serão fixadas, curta por carta, nu
razão de um parle simples por sele grammas e
meio, ou fruccão de sele grammas e meio.

Art. 3', o A pessoas que desejarem enviar car
tas ordinarias, isto é, não seguras, quêr da
França e da AIgeria para o Brasil, quér do
Brasil para a França e a Algeria, poderão, Il
escolha Slla, deix.ar o porte des as cartas a cargo
das pessoa' a quem são ellas destinadas ou pa
Ijllr esse porte adiantado até o sen destino.
, A aàmini tração do correio da França pagará
a admini lrüç:\o do correio hrasileiro tanto pelas
curtas fl'anqueadas expedidas da França e da
,\Igcria com deslino ao Brasil, como pelas carta
]~ão frunqueadô.s expedidas do Brasil com des
ll!~O á França o ú Algeria, a quantia de selenta
reIs por porte imples.
,P~r sua parte u admü1islração do correio bra

Sllcl['() pagará á admini. lraçúo do correio ela
França, tanto pelus cart'lS franqueudas expcdi.dns
do Ura il COI11 destino ú Fl'Lwç.u o Ú Algcria,
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amo pelas cartas não fnlUqlleauu expedida. da
França c da Algeria com destino ao Brasil, U
quantia de s.essenta centimos por porte simples,
dos quaes quarenta cenLimos representão o Cllsto
do transporte entre a fronteira franeeza e a fron
teira brúsilei ra.

Fica expressamente esliplllado, de uma parte,
que o porte inteiro das carta que forem fran
queadas em França e nu AIgeria com destino ao
Brasil, ou que forem expedidas do Brasil para
a França e a Algeria sem terem sido franquea
das, não deverá exceder, termo médio, a oitenta
cenlimos pOf sete grammas e meio ou frac~ão

,de sete grummas e meio; e por outra parte, que
o porte inteiro das cUI'Las que forem franquea
das no Brasil com destino t\ França e li AlgeriiJ,
OLl que forem expedidas da França e da Algeria
com àestino ao Brasil, sem haverem sido fraIJ
queadas, não deverú exeeder, termo médio, li
duzeliltos e oitenta réis por dIJas oitavas, ou frac
ção de duas oitavas.

Art. 4, o As cartas não seguras (à dccouverL),
expedidas p0r via da Franca, ali por interOle
dia dos paqueLes francezes,· dos paizes mcnGio
Jlados na tabella ~, annexa á presenLe conven
c.:uo, para o Brasil, ou do BrasIl para e se
mesmos paizes, serão trocadas entre a admini 
tração do eorre.io da Fl'unça e a administraç~o

do correio. brasileiro, sob as condiçóe:i CSPCCl
ficadas Díl< referida tàbella.

Fica todaviD. entendido qlle as condições de
troca fixadas pela tabella acima mencionada po
c1erão ser modificadas, ele commum accordo,
entre a adminis.tracão do correio eliJ França e a
admini tracão elo éorreio elo Brasil.

Art. ã.O Â a.dministração do correio da França
podel'ú remetter ti administracão elo correio do
Brasil cartas seguras com clesLino ao Brasil.

. p~}J' sua parte li administração do correio brll
Stl.C1t'O poderá remettcr ii administração elo COI';
relO da França curtas ~cguras com destino ,a
França e t\ Algeria, e com c\,e,tiuo áquclles V,lI-
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zcs aos qlHles a Fn.1n~ü, nessa condições, pos i1
servir de intermediurio.

O porte das carta':> cgurns deverá sempre srr
pago adiantado até o seu destino. E se porte
sera o dobro do porte da curta ordinnrias.

Art. 6. o No caso de extraviar-se qUülquer carla
Cgurél, aquella das dilas administrilções sobre
'ujo territorio houver tido lugar o extravio, p~-'

gani ao segurador, como indemnisacão, a quantIa
de cincoenta francos no prazo de tres mezes, a
contar da data da reclaruacão; fica porém en
tendido que ü':> reclamacõe. não serão attendic1as
seuão dentro elos seis· mezes conlados do dia
cm que houver sido feito o egmo; findo esse
prazo as duas udmini traçõc núo enio respon
saveis uma para com a outra por indemnisa~ão

ulguma.
~rt. 7. 0 Qualquel' pacole contendo amostras'

ele mercadorias, jornaes, gazeta, obras perio
dicas, livros brocbados, li \TOS encadernados em
couro ou em papelão sem amamento algum, bro
cburas. pupeis ele mu i 'a, catalogo, prospectos,
ilnnuncio e avi"o~ diverso, impressos, grü'vac1os,
lilhograpbados ou authographados, que fOr ex.
I1Cdido da França ou da Algerh. pura o Brasil,
será franqueado nlé o c::eu destino, medianle o
pagamento da taxa de quinze entimos por qua
renta gmmma , ou fracção de quarenta grum
mü . e, l'eciprocameule, qllülquer pacote coo
tcndo objec.tos da mesma natureza, que for ex.
pedido do Brasil para a França ou a Algeria,
sera franqueado até o ClI desLino, mediante o
pagamento da taxu de cincoenta e dous réis por
onze oitavíls, ou fracção de onze oitavas .
. A administra .ão elo correio ela França pagarú
ii administração do correio hra 'i!eiro, por cada
pacole procerleote da Frauça ou da AlfTcria, fran
queado ate o seu destino, cm virtude do pre
sente Ul'ligo, u quantia de dez réis por quarenta
gJ'ilmma , ou frac~ão de quarcnta grammns .
. P~r sua IJal'tc a aLlmini traçüo do correio bra

Sllcll'o pagilrú Uad m\0 islraçi10 elo correia rral~cez;
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por cada pacute prace lente do Brasil, franqueado
at0 o seu destino, em virtude do presente artigo,
êl quantia de Joze centimos por ooze oitava,
on frac<,;ão de onze oitavas, dos quaes oilo ceB
timos representúl) o custo do transporte entre a
fronteira brasileira e n tron teira franceza.

Al't. H. o Não gozaruõ do favor da taxa con
cedido pelo precedente artigo as amostras de
mercadorias que não reunirem as seguint~s con
dições: serem tr'ansmiLtic1as directamente por
viu dos paquetes qlle navegiio entre a França e
o Brasil, núo conterem valor algum, serem fran
queadas, cintarlas ou acondicionadas de modo
a não deixar duvida alguma úcerca da sua na
tureza, e nno trazerem designaç':o alguma ma
nlJscríptn, além do endereço da pessoa a quem
forem destinadas, a marca da fabrica ou do ne-

'gociante, numeração c preço.
As amostras de mercadorÍ1s qlle não preen

cherem estas condicãcs serão taxada como cartas',
Art. 9. o Os jornáes, gazetas, obras pericclicas,

livros brochados, livros encadernados em couro
ou papelão, sem ornamento algum, brocburas,
papeis de musica, catalogas, prospectos, annuo
cios e avisos diversos, impressos, gravados, li
'Lhographn.dos on autograpl1ados, que forem ex
pedidos por vi'l da França ou por intcrmec1io
<..los paquetes üancczes, dos paizes designados
lJi} tabc.Jla G aOl1exa á presente convenção, para
() Brasil, 011 elo Bt'asil pi.lra esses mesmos puizcs,
serão trocados entre a udmini tracião do correio
ela FrUllca e a adminislracão do correio b1'usi
leh'o sob as condições espccif1cadas na dita ta-
bellaD. ,

A condições de troca fi~(lclus pela tabellil
a.cÍma referida podcrüo ser modillcaclus ue COLTl
][Jum uccordo entre n ilclmil1istraçfto do correi,o
da erum·a e a administracão do correio Ul'llSl-
leiro. • •

Art. '10. Para que gozem do favor ela taxa
con.cedido vetos artigos precedentes 7. o e 9,°
os J01'IlLlCS, gazetas, obras pl:riodicas, livros lJ1'o-
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chados, livros nCMlernados em couro 011 pnpeLio,
sem ornamenLo ulgllm, hro(;!llJrns, pal1cis de
musica. catalogos, prospectos, anouncio. e avisos
diversos, imprf;ssos, gravados, li Lhographados
ali auLogruphudos, deverúõ ser fr<1oqucados até
os limiles respectivamente fixados pelos dito
urtigo'; ser cintados c não Coooter e~cripto algum,
ulgul'ísmo, 011 qualquer outro signnl manuscripLo,
illém do endereço da pessoa a quem forem des
linados, a a signatllra ele quem faz u remessa,
e a data. Dos diLos objecLos os que niío preen
cherem e ta condieõcs 'erüo con iderudos como
cUltas, e LraLados como taes.

Fica enLelJdido que as disposi .õe contidas
nos arLigos acima referidos nüo prejudicão dI}

modo algum o direiLo qlle assiste ás a 1rniois
lrações dos correios do dous paizes de nüo
clfccluLlr, em seus respecLivos tcrritorios, o trans
parle e a di tribuiçúo dos ohjecto ele jO'ondos
nos dito artigo!;, a cujo respeiLo não houverem
sido cumpridas as lei, disposições e dccretos
que regulüo us conclições de Slla pub1ica~Jo e oe
sua circulaçiio, tunto em rrança como no Br:lsil.

Al't. 11. Fica convencionado enlre a (luas
parLe eontractuntes, que as corLas, amo tra dl~

mercadorias, e impr sos ele quolquer nalurcZil,
dirigidos de um P'HU o outro dos oou. paizes,
c frunqueuelo aLó o seu elestin0 rie confol'mi
d~dc com a:, dispo içõ s d'l prúsenLe convenção,
n:l~ .pocleruo, sob prete:to ou tiLulo algum, ser
st.IJe~tos no puiz do SPU destino i.l uma taxa ou
dlrello qualqller que recaia na pessoa a quem
são destinados.

Al't. '12. O governo fl'ancez so obriga i1 fazcr
t.rau porlar ('m molas fechadas, pelo paql.letes
fl'ünC~Ze5, a corresponclencin c]lle as agencias do
canelO esLabelecidus D0. portos do Brasil em
C!ue locarem esse paquete' houyerem ele troc.ar
por esta via com outras agencias do correio do
me mo Estado.
9s. objecLo' conli]o nessas maln não cst,lrão

SUjeIto u outrll taxas qllC nflo :,rFIO as me ma
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H flUe sl[io ,'lIjl~ilos o:' objeclos da mesma nal!l
reza transportados pelos püqneles brasileiros, I:
o produclo dessas laxas serú repartido igual
mente entre a üdmini tração do correio da !<runl;a
c iI <ldministração do correio bra ileiro. (~)

Art. 113. As ad ministrações dos cOJ'l'eios da
Franç.a e elo Era ii organisarúõ cm cada mel. il.
contas do tran porte da correspondencia, e eslas
'ontas depóis de ,eriucadas por essas admini -

trações serüo saldadas no fim ele cada trime tre
pela administração que fór reconhecida devedora,

O saldo das contas mencionadas será fixado cm
moeda francê::za. PUl'i1 (~ste fim as quantia lança
das nns dila conta em moeda brasileira enlo
red uzielas a francos ao cambio de lrezen to c
cincoeota réis por um franco.

Os saldos das coo tas sel'ÚO pagos, a saber:
'1. 0 Em leU'as sobre o Hio de .Jao.ciro, quando

(2) Aos vapol'rs da. companhia lJIes.w,fJeries Imporiales for50
concblliuos os IOC. mos favur 's ue que g07.a :l 1'L,al cOlllpanlri~

bril:lnlliCa <Ie paqueles, (lur \'il'wtle uas reycrsacs d 14 ue Ou
lubro ele 1850.

Em relrilJlli~:lo os mesmos v:!porcs, 'omo os in~lc7.Cs, tram·
portão a corrcspondencia ollicial hrasileir;I, Iivrc de (lorte até
u peso de 120 ollça L'utre u l\io U\l ,lau.cÍl·o, c Paris. Aflllcllc
pcso pódc ser complclado, como posteriormente se :!jllStnll,
cum a correspondellcia do go\'Cl'110 impcrial (lara O prcsidente>
da Ballia e Pcrnambucu.

Por notas dc 23 de Junho. e 1. 0 dc .Julho dc 1.863, e 30 de
filar o de 18U", fizerão-se dit1'l~r nlp conc!' sõe' fi rcferid:! COIll
panhia (quc se esleuderão ú illgleza), para facilitar a elltrada
e ahicla dc seus paqllelcs em nos os portos; scndo quc d'clILrc
f~SS:lS concessõe a lIIais illlpol'tautc é a quc rcfere-se á acç:1O
da policia obrc os passa"'cÍl'os, obrigando-sc a agcncia a nrlo
I' 'ccbcr a bordo aquellcs cuja sahil!a fuI' yedada llcla cilada
re pa rtição.

:'ia occasião cm qlle discutio-se este assulllplo, o enc:ll'l'cgado
dc ncgocios de Franç'a prc! udeu allplicar aos mcsmos paquClCS
o principio da c.vlcrrilorialidrule. allferido SÓlllcllte pelos ual'iOs
de gllerra, nu 11 ue foi perfeitamentc contcsl:Hlo pelo govcrllU

illlpel'ÍaI.
A I1lessa,qel'ies Tmpcriales oblil'crão ainl1:l, cm 1866, :! fllcultl:l.dc

de cal'l'eg:u', nos portos de Pernambuco c BalJia, mcrcadurIaS
com destino ao lUa ela Pra ta.

1'01' nota de iS de .Julho rIe 1866 pedia a legação franccza quc
quando a policia tivesse de impcdir a sahida de qllalqucr pa"'
sagciru, désse conhecimcnlO dess:1. resúluç-ClO, n:)o á :!I\~uela
como cl'a praticado, llIas ao COII 1I1;1l10; essa exi~ellcja fUI sa
td·ita. YilJ. /lrlal(}riu.~ UI' 18lil, 18tH, :18M l' 18ti/.
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o saldo fôr a favor da administração do correio
brasileiro.

2.· Em letras sobre Paris, quando o saldo fôr
a favor da admini Lração do correio da Vrança.

Art. ,14,. As cartas ordinarias ou seguras, as
amostras de mercadorias, e os impressos de qual
quer natureza, erradamente endereçados ou
dirigidos, serão sem demora alguma recipro
camente reenviados par intermedio das respecti
vas agencias pelos preços por que houver a
agencia remettente. lançado esses objectos em
conta á outra agencia.

Os objectos da mesma natureza que forem en
dereçados a pessoas que tenhão mudado de
residencia serão respecLivamente devolvidos,
onerados do mesmo porte que deveria ser pago
pela pessoa a quem erão desLinados.

As cartas ordinarias, as amostras de mercado
rias e os impressos de qualquer natureza que
houverem sido primitivamente remettidos á
administração do correio da França ou á ad
ministração do correio brasileiro por outras
administrações, e que em cOIlsequencia de mu
dança de residencia da pessoa a quem erão des
tinados tenhão de ser reenviados de um dos
dous paizes para o outro, serão reciprocamente
remeUidos mediante o porte exigivel no lugar
do procedente destino.

Art. 15. As cartas ordinarias ou segnras, as
amostras de mercadorias e os impressos de qual
quer natureza trocados entre as duas adminis
trações do correio da França e do Brasil, que não
tiverem sido reclamados (q1li seront tombees en
rébut) por qualquer motivo que seja, deveráõ ser
reenviados, de uma ou de outra parte, no fim de
cada mez, e com mais frequencia se possivel fôr.

Destes objectos os que tiverem sido le·vados em
conta serão devolvidos pelo preço por que hou
verem sido lançados em conta pela agencia que
fez a remessa.

Pelo que respeita áquelles que fôrem reme.tti
dos já franqtleados até o seu destino, ou até li

T. 28
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fronteira da agencia correspondente, serão elles
reenviados sem taxa, nem desconto.

Art. 46. As duas administracões do correio da
Franca e do Brasil não aceital:áõ com destino a
um dos dou'> paizes, ou dos paizes que se servem
do seu intermedio, nenhum pacote ou carta que
contenha ouro ou prata em moeda, joias, artigos
de valor, ou qualquer outro objecto que seja
sujeito a direitos de alfandega.

Art. 17. A administracão do .correio da Franca
e a administração do correio brasileiro desig
naráõ de commum accordo as agencias com as
quaes deverá ter lugar a troca da respectiva cor
respondencia. Regularáõ igualmente a fórma das
contas mencionadas no artigo precedente 43,
a direcção da correspondencia reciprocamente
transmittida, bem como todas as medidas de
detalhe e de ordem necessarias para assegurar
a execução das estipulações da presente con·
vencão.

F(ca entendido que as medidas acima desig
nadas poderão ser modificadas pelas duas ad
ministrações todas as vezes que de commum
accordo essas duas administracões reconhecerem
e sa necessidarle. •

Art. 18. A presente convenção terá forca e
validade a começar do dia em que convierem as
duas partes, desde que a promulgação houver
'ido feita segundo as leis especiaes de cada um
dos dous Estados, e continuará. em vigor de anno
em anno, até que uma das duas partes con
tractantes annuncie á outra, com anticipação de
um anno, a inlencão de fazer cessar seus cireito .

Durante este ultimo anno a convenção lerá plena
e inteira execução, sem prejuizo da liquidação e
do saldo das contas entre as dilas administracães
dos correios dos dous paizes, depois de expirado
o dito prazo. .

Art. 19. A presente convenção será ratificada
e as rati11cllcões serão trocadas em Paris o mais
breve gue passiveI fôr. .

Em fé do que os plenipotenúiarios re pectivos
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assignál'âo a presente convenção e appuzerão o
e1l0 de suas armas.
l?eilo em duplicata e assignatlo no Rio de Ja

neiro aos 7 dias do mez de Julho do anno do
Nascimento de ossa Senhor Jesus ehri to de
1860 (L. S. ) João Lins V'iei1'a Cansansão da S i
nimb1b. (L. S,) Le Chevalier de Saint- Georges

.41·tigo atldicional á convenção l)ostal.

Fica convencionado que no caso de serem, por
virtude de novos ajustes, cobrados em beneficio
do thesouro brasileiro, pelas cartas trocadas
entre o Brasil e qualquer paiz da Europa, taxas
de porte que representem uma quota menor,
com relação á 'talidade do porte dessas cartas,
do que a quota estabelecida no § 2. o do art. 3.°
da conven ão po tal de 7 do corrente mez, a
taxa de porte a que, em vi rtude desse paraprapho,
Lem direito o thesouro bra ileiro, será propor
cionalmente reduzida.

Do me mo modo, no ca o ue serem, por vir
tude de novos ajustes, cobradas em beneficio
do thesouro francez, pelas carta trocadas entre
a Fran a e qualquer paiz da America do Sul,
Laxü de porte que representem uma quota menor
com relu,ão á totalidade do porte dessa cartas,
do que a quota estabelecida no § 3.· do art. 3.0

da convenção postal de 7 do or1'ente mez, a
taxa do porte a que, em virtllde desse paragra
pho, tem direito o lhe ouro francez, será pro
porcionalmente reduzida

Todavia, se as reducções de porte de que se
trala forem feitas em troca de favores não com
p~'ehenditlos na referida convenção, mas conce
dIdos pelo paizes da Europa e da America do
Sul, aos quae é applicavel o lJresente artigo
ad~icional, não poderá o cumprimento deste
arlIgo ser exigido por uma tlas aHas partes COD
tractantes senão no caso de estar ella disposta
a conceder á outra esses mesmos favores.
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o presente artigo addicional terá a mesma força
e validade como se fosse inserido, palavra por
palavra, na convenção postal de 7 do corrente
mez de Julho. O mesmo artigo será ratificado, e as
ratificações setãó troeadas em Paris o mais breve
que possivel fôr. .

Em fé Bo que, o~ abaixá flssignados, pleDlpo
tenciarios de Sim Magestade o Imperador dó
'Brasil e de Sua Magestade o Imperador dos Fran
cezes, em virtude de seus respectivos plenos po
deres, assignárão o presente artigo e appuzerão
o seno de suas armas. (~)

Feito em duplicata e assignado no Rio de Ja
neiro aos 21 dias do mez de Julho do anno ao
Nascimento dé Nosso Senbor Jesus Cbristo de
·1860. (L. S.) João Lins Vieim Cansansão de
Sinilltb1í. (L. S.) Le Chevalier dé Sai'lit-Georges.

(3) Ratificado pelo Brasil em 23 de Julho de 1860, e llcla França
em 21 de Agosto do mesmo anuo.
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achão acima mencionados. . .• Cartas para o Brasil

(a) Alexandria, AJexandrette, Be~'ruth, Constantinopla, 03 DardaoelJos, Gallipoli, IneboJi, Jall'o, Knrosundo, Lotlaquié, Mersina, MeteJim, '
!lOdes, Salonica, Samsom, Scutltl'i Lia Asiu, Sinopo, SnlJ'I'na, Sulina, Tl'ebizondu, Tripoli da Syria, Tulsha, varna, Volo,

(q) Pondichcr~', çhandernag9J', KaTlkal, Yanaon, Malió,



=-=--
'Jfabella indicando as condições sob as quaes serão trocados entre a administração do eor.reio brasileiro e

administração do correio de FranÇft, os Imprelisos de qualquer natureza expedido,," do Brasil por ,'Ia dos
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Designação dos paizes COII1 os quaes o BI'asi!
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corl'eio francez.
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onvenção Consular de 10 de Dezembro, com a França.

NOTICIA. HIS1'ORICA..

o ominoso tratado de 8 de Janeiro de 1826 com
a França incubara' as convenções consulares; as
estipulacões leoninas desse pacto internacional
déra mârgem; em todos os tempos, ás mais ousa
das aspirações do governo francez contra os in
teresses do Imperio.

A feitura do presente tratado, e a interpretação,
ou reforma da constituicão brasileira pela pro
mulgação da lei de 10 de Setembro de 1860, ('1)

(1) Decreto n. O 1096 de 10 de Setembro de 1860. Hei por bem
sanccionar e mandar que se execute a resolução seguinte da
assembléa geral legislativa:

Art. 1.0 O direito que regula no Brasil o estado civil dps
estrangeiros ahi residentes sem ser por serviço de sua naçao
poderá ser tambem applicado ao estado civil dos filhos dess~s
mesmos estrangeiros nascidos no Imperio, durante a menorI
dade sómente, e sem prejuizo da nacionalidade reconhecida peJo
art. 6. 0 da constituição. Logo que estes filhos chegarem a maio
ridade entraráõ no exercício dos direi tos de cidadãos brasileiros,
sujeitos ás respectivas obrigações, na fórma da constituição, e
das leis.

Art. 2. 0 A estrangeira que casar com brasilClro, seguirá a
condição do marido j e semelhantemente a brasileira que casar
com estrangeiro! seguirá a condição deste. Se a brasileira en
viuvar, recobrara sua condição brasileira, uma vez que declare
que quer fixar domicilio no Impcrio.

Art. 3.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
João de Almeida Pereira Filho, do meu conselho, ministro e

secretario de estado dos negocios :do Imperio, assim o tenba
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 10
!le Setembro de mil oitocentos e sessenta. tri~esimo nono ~a
mdependeneia e do Imperio.- Com a rubrica lInperiaI.-Joao
ele Al1neida Pereira Fil/lO.
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farão os despojos opimos da politica franceza:
mas esses triumphos, alcançados, não pela dis
cussão em terreno igual, nem pelo vigor do ra
ciocinio, mas pelas forçadas illaç.ões de um di
reito imaginaria exhumado dos a1'tigos perpetuas
da convenção de 1826, nem abanão creditas di
plomaticos, nem realção sentimentos generosos;
farão o fructo da perseverança do mais forte con
tm as tergiversações, e os timidos receios do mais
fraco.

Esta linguagem, não a fallamos sámente sob as
impressões de nosso patriotismo, aprendemol-a
tambem na indignação de eminentes homens po
liticas do paiz que, no parlamento, em opusculos,
e em differentes actos public(,s fulminárão as
convenções consulares, ou as explicárão de fórma
a não prejudicarem gravemente as regalias do
Estado, e a autoridade de seus magistrados.

No anterior volume desta obra explanamos as
origens que derão o ser á convenção consular com
a França; das clausulas do tratado de 1826 deri
vava ella o direito que em larga escala attribuia
á seus consules na arrecadação do espolio de seus
nücionaes fallecidQs no lmperio; e no momento
em que o gabinete imperial publicava os regula
mentos de Maio de HI4·2, e Junho de 18&·5 relati
vos áquelle as umpto, não obstante acompanhar
a expeuição desses regulamentos da circular de
25 de Setembro do ultimo anno, estabelecendo
excepções a favor dos subditos francezes, mais
tenaz se tornou a insistencia da respectiva lega
ção no intuito cie levar ás consequencias que mi-

. rava, a solução de sa contenda. (2)
Nas vistas de aLtender tanto quanto possivel, a

tnes reclamações, e bem assim re olvendo firmar
regras uniformes e invariaveis a respeito da arre
~adação das heranças estrangeiras, o gabinete
Imperial publicou ó decreto de 8 Je Novembro

(2) o ditos l"nA'ulamcutos, e eiJ'clllal~ :leilão-se no tom. 3.0
pati • lU, 70 e 8U.
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de 1851 (3) regulnndo essa materia entre o Brasil
e as nacões que aceiLassem seus preceitos, a troco
de reciprocidade.

Prestando homenagem á sabedoria daquella le
gislação (4) nem assim adherio a França a tão
salutares disposições, e estribada nos artigos
pe'rpetuos, da convenção de 1826 avocava facul
dades muito mais amplas em prol da ingerencill
de seus consules na arrecadacão das referidas
heranças; suggerindo ao mesm·o tempo, por sua
parte, e secundD.da pela da Grã-Bretanha, a neces
sidade de interpretar-se G arL 6. o do pacto fun
damental brasileiro. (5)

(3) Cito tom _ pag. 93".
(4) Tom. dito, pago 23.
(o) A cerebrina perpetuidade do tratado de 182G eom a França

foi perfeitamente contestada pelo conselheiro 1\Ianoel Alves
Branco (visconde de Caravellas) em 11m parecer dado como
membro do conselho de estado, em 27 de Janeiro <Ie 1847, a
pl'oposiLo da lei de 2 de Setembro de 1846, concernente ao im'
posto lançado pelas camaras brasileiras sobre os caixeiros
estrangeiros. Tão lucido na argumenLação, tão lo~ico uos co
rollarios, tão patriotico no ardor pela defeza dos Interesses do
paiz, se osteilta esse parecer, que julgamos prestar bom ser
viço, inserindo, Ullla parte deHe. nas colutnnas desla obra:

« Senhor.- Tendo cu divergido em parte· do pal'ecer da
maioria das secções a respeito tio regulam nto para a aneca
dação do imposto sobre as casas de commerclO que tiverem
mais de dous caixeiros estrangeiros, peço a Vossa l\fagesladc
Imperial a permissão de dar meu voto em separado ....

« Não posso porém concordar com a maioria das secções cm
qne sejão exceptuados do imposto os francezes, e menos)lo o
concordar em algumas considerações de direito om llue a
dila maioria das secções sustenta sua opinião.

« Entende a maioria das secções que os Francezes não ~ão com
prehendid.os 110 imposto porque recabindo elle exelusivamenlc
sobre os estrangeiros, e por conseguinte sobre os Franceze ,
não está em harmonia com o art. 6. 0 do tratado de 6 de Junho
de 1826 qne a respeito de imposições não admiLte dill'erença
emre Francezcs e Brasileiros, acrescentando que esse artigo
está em pleno vigor porque é perpetuo, e porque é da indolc
dos tratados perpetl,los o acabarem sórnente pOI' novo aceordo
ou guel'l'a entre as duas aHas partes contractantes, o que não
teve ainda lugar entre a França e o Brasil. Analizarei primeu'o
esta parte do parecer.

« Da exposição acima é evidente que a maior força de ar
g-umentação da maioria das secções repousa na idéa que dá de
tratados perpetuos, que em sua opiniao só lJoc1em acabar por
novo .accordo ou guerra entre as pal'tes contraclantes, será po
rém IstO exacto i' Eu creio que não, porque consultando aos
{Iublici las :lcho r:lll a Ilucrra só acaba o tralados rlU;1I1(lo <lo
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raizes que em ouLras épocas inscrcvêrão cm
sua legislação o diréito de albinagio, e que ainda
hoje marcão limitações aos direiLos civis do es
trangeiro, nomeavão-se paladinos da nova dou
trina, e a querião plantada no sólo de uma ter
ceira poLencia, sófrega, c imprevidcntemente I

prollrio tratado se póde inferir que fôra essa a intenção dos
contractante ,se e ta intenção senão manifesta os belligcrantes
só tem direito de o romper tanto quanto isso é reclamado
pelos /io legitimo da guerra. »

Depois de indicar outros differentes modos porque os tratados
terminão, continua:

" Ora, é eviclente que ele todo estes modos de invalidação de
tralado só o segundo, i to é a cbegada do termo estipulado
n~lIe se não póde applicar ao tl'atados perpetuos, ou tl'a
lados de duração indefinida. Logo, parece que não tem razão
a maioria das secções quando pelo faeLo de não ter ha.vido ae
cordo, de guerra entre g Brasil c França, e só porque o pri
meiro não é de spcrar, e a segunda nãO é de desejar, entende
que a lei de que tratamos não deve nem póde comprebender
os Francezes.

"Vejamos agora se o corpo legislativo comprehendeu os
Franceze na lei, e e nisso abusou ou usou de um direito
que indisputavelmente lhe compete .
. {( Se con uItarmos os principios da recta razão e sã poli

tica, acharemos que quando um tratado tem uma duração
deOnida, pOI' certo numero de annos, emquanto eHe não são
passados, nenhuma das flua partes contractantes póde regu
larmente de obrigar-se de suas e tipulações sem consenti
mento da parte contraria. salvo exercendo o direito de re
presalia taeita ou expressamente. No mesmo easo e lão os
tratado perpetuas euja duração não é definida, mas que ao
J~enos não podem acahar sem con cguir- e um fim, sem rea
IIsar-se ulUa condição ou clausula laramente estipulada e por
que Cm tOllos elles o consentimento está dado, o contracto é
perfeito até uma ;poea ajustada aiuda que incerta. Em qual
I/uer de tes ca os, se uma das partes quer invalidar o tratado
~ule do dia de, conhecido ma aju tado. obra meramcnte de
~Cl?, omm tte uma viol,tção ca.ndalo a para a qual nenbum

dU'CllO lhe assiste por maneira alguma.
« N;io assim acontece quando o traLado é apenas d clarado

pcrpctuo i to ;, de duração indefinida, em er eterna e em
q~lC ao mesmo tcmpo nada se e tipulou, que mais ou menos
du'cel:l!neme designe o tempo, e o modo dr ua terminação.

DepOIS de apresent;J.r diversas considerações neste senticlo,
prosegue:

« Se assim não fôra, um tal tralado perpetuo não podia di
ZCr-se IClTilimamente celebrado porque sujeitando-nos eterna
mcnte ao caliveit'o de uma nação estrangeira, teria destruido
pela ba e os principio mais vitae da nossa exi tencia politic'l,
)).0,5 ,a_soberania, nossa indcpendencia, e fil1.'tlmente nossa cons
II tUlçao .
• II Se cou ultarmos os factos de nossa hi. toria diplomatica,
ICI'e11l0S que é e sa a acrepçflo que sompr sc tem dado ir P:I
IJI'ra 11 rpctua applicada a e lipulaç.ão, e lratallos IUC temos
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As grandes lla ;ões da Europa, ad instar de cer
tos medicos, usão fazer experiencias in anima viii;
infelizmente o I3rasil, pela tolerancia, ou fraqueza
de seus governantes, tem concorrido com maximo
contingente para esses ensaios I

Esta questilo do eSlado civil, e das successões

feito com outras nações. Em todos os tratados anteriores
nossos se estipula pelo meuos-paz perpelU::li-maS nessa mesma
occasião ve-se que na mente dos negociadores narla havia de
semellJante á noçâo que dá a maioria das secções da palavra
-perpetua-o Estipula-se paz perpetua mas 10ll"0 sc previne a
lJypothesc de seu rompimento por lima das altas partes coo
tractantes, ü que mostl'a clat'amente que para romper-se a per
petuidade diplomatica, tal qual a do nosso tratado com a
França, não ha necessidade de concurso das duas vontades coo
tractantes. Esta mcsma accepção da palavra-perpetuo-se in·
fere do .art. 23 do tratado de iSto entre o Brasil c a Grâ-BI'e
tanha, pois que para não ficar á disposição de cada uma das
parles contractantes o acabar o tratado quando lhe parecesse,
depois de passados os cruinze annos de sua duração defioicla,
ajustou-se que quando al~uma das duas partes nâo quizesse con
tinuaI' em alguma, ou algumas das cstipulações, outras seriào
substituidas, ficando as impugnadas suspensas eruquanto se nào
acabasse a disCussão das novas .....

cc Eu não sei o que seja mais preciso para provar que os tra·
tados chamados perpetuos nào estão no caso c1arluelles contra
os quaes lião potlem prevalecer leis novas_ Mas não quero aiuda
fazer parar aqui a minha allalyse, vejamos como entende a
França que é comparte cOlJ1nosco nesse tratado á perpetuidade
de suas estipulações.

cc Se consultarmos a opinião da França, a l'espeito das pal~
nas - tratado perpetuo,,", veremOs que e a mesma que nos
aqui susteutamos porque quando lhe parece considera o mcsmO
tratado não exisLente, e pratica aCLos cm manifesta contra
dicção á sna gcnuina intelligencia, aquella mesma que rora a
sua propria por cspaço de muitos annos. _

cc Assim decidio ella em 1840 que os consules do Imperio nuO
gozavão do direito de servir'em de interpretes, e conetores dos
capitães de navio de sua nação, como os consules hespanhoes, na
ção nessa parte a mais favorecida, não obstante ser-nos is o ga
]'antido pelo art. 4.0 rio Lratado, e estarem nosso consules na
posse desse gozo desde 1826/ época do tl'atado. Embora M co
brisse a França nessa occaslão com uma lei anterior ao nos~o
tratado, e posterior ao de llespanlJa porque se assim é, ou 0:1;0
rlevia estipular esse favor no tratado, Oli, estipulanc\o-o, cleXJa
fazor revogar a lei em nOSSQ favor para que sua promcssa nUO
fosse uma fraude.

cc ~s6im, não oh-tante as estipulações deJJaz pel'petua e dos
privllegios rle nação mais favorecida, arre a a FI'3nça de seu
eonsuOlO interno com direitos extravagantes todos os nos~os
generos, c finalmente insuILa nossa handeira capt.UI'anrlo navIos
suspeitos do trafico de africanos a pretext.o de pi raLaria, C0l110
se houvesse entre nós c elta, estipulação especial a esLe 1'CS
peltú, ou se o di rei to das gemes ulliversal considerasse C0ll10
tal um tratico aliás pCJ'IllitLirlú, e animado mcsmo por tocla
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dos estrangeiro tem apresentado entre nós duas
phases dislinctas.

Na primeira o gabinete imperial conlestnu ú
França e á Inglaterra as faculdades que infun
dadamente dcrivavão de seus tratados com o
Brasil pura alargar a esphera da intervenção de
seus consules na arrecadação das heranças de

as nações até pouco tempo á esta pal'te, e se hoje o guerreão
é sómente com vista de accommodar na Alllerica uflIa massa
numero a de proletarios que incommodão a Europa, que para
nada pre tão, degradados, :l\'iltados e aniquilados em suas fa
culdade como se achão, por suas leis c instituiçõe . A defi
nição, poi , do tratado perpetuo tal qual o que e 'fez em 18'26
entre o BI'asi! e a França, não póde er outra senão a seguinte:
-Trataclos que acaMo ou se suspendem quando qualquer das
duas altas partes contractantes entende devei' retirar eu consen
timento empenhado nas estipulações sem clausula alguma res
tl'ictiva. -

« Esta definição mostra evidentemente o direito que linha o
corpo legi lativo de comprehender na lei do Í)11postO dos cai
xeiros e trangeiros aos Francezes, não ob tante o tratado, que,
bem entendido, não póde servir de impedimento legal a isso.

« Ha pouco dissemos que os Francezes til'árão á nossos con
sules o direito de serem iuterpretes e corretores dos capitães
de nossos navios, os l'rancezes commettem actos de hostili
dade contra nossos navios de commercio sem a menor attenção
ás estilJl.llações do tratado perpetuo. Este procedimento para
comno co não só nos dá o direito, como nos impõe o dever
de ter o tratado por invalidado, e sem força para procedermos
como se não existisse. O corpo legislativo fez a lei sem distinc
ção entre os estrangeiro , ao governo que a aceitou e sanccio
nou, cumpre mandlll-à correr e executar na sua mais ampla
applicação, declarando á França sua resolução a respeito do
tratado, isto é, daI-o por findo, ou, quando menos, por sus
penso até novas estipulações.

« Este arbitrio é mesmo necessario para livrar o governo dos
graves embaraços e dilliculdades em que o colloca o tratado
perante as mais nações, que, vendo que não ha mo~ivo para ser
aFrança privilegiada no Brasil, com razão reclamão os mesmos
favores e gal'antias.

« Se continuar semelhante tl'atado perpetuo, entendiclo como
entende a maioria das secções, que alias não duvida conside
raI-o bem fataZ ao pai::, o governo ou ba de lutar com todas as
nações por causa dello, ou ha de communical-o a todas eUas,
o ~~e seria uma grande calamidade para o Imperio. »

Nao obstante as fundadas razões deste importante parecer
prevaleceu o voto da maioria do conselho de estado, não se
dando execução ao art. 12 da lei n. O 396 de 2 de Setembro
de,1lWl, que estabelecêra impostos sobre os eaixeiros estran
geiros ~

. A consulta original do conselho de estado, na qual se acha
IOSerto o voto separado do visconde de Caravcllas, encontra-se
~o archivo da camara dos deputados, contendo a resolução
lllllJerial, que a afrectou ao conhecimento da mesma camara ,
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seus nucionues (6) c de igu.ul fórma sustentou u
verdadeira c stricta intelligencia do arl. 6, o da
constituição do Impel'io (7).

(6) No Relatorio de 18'1-7 assim se exprimira o res[JecLivo mi
nistro:

" Em minha opinião, senhores, nunca houve reconhecimento
explicito do direito tios consules estrangeiros a arrecadar e
liquidar as heranças dos subditos de sua nação; foi o tl'atado
com a França mais l'avoravel aos consllles francezes, quando,
além do tratamento da nação mais favorecida que lhes asse
\!urou o art. 4. 0 do tratado ao primeiro dos arLigos addicionaes
ue 7 de Junho de 1826, declarárão as duas partes contractalllcs
que serião trat:lllos respectivamente segundo os principias da
mais exacta reciprocidade; e foi por isso que o governo im
perial por urna circul:1r de 25 de Setembro de 1841:í declarou
aos presidentes das províncias que vigorando as disposições do

'l'egul:lJnento de 9 de Maio de 18~2, pelo que (liz respeito ás
hel'anças jacentes e bens vagos existentes no Brasil pertencentes
aos subditos das nações estrangeiras, não podião com tudo ser
applicaveis á arrecadal;ão dos cspolios dos subditos fl'ancezes
que fallecem no Imperio, com testamento ou sem elle, (lOr
haver a respeito delles, por aquelles artiA'os perpetuas, di posi
ções cspeciaes e diversas. Resta ainda saber pOI' um modo posi
tivo qual é a Dação mais favorecida em França para dar· c a
l'espeito do Brasil a hypotb.ese do art. 4.0 do tratado, s6 assim
se poderia regular bem a reci(>rocidade do art. 1.0 addicionaI.

« Entretanto o principio aos tratados celebrados entre aqueHe
reino e varias potencias é quc os consules são competentes
para al'recadar, administrar e liquidar as hcraDças de eus con·
cidadãos, e estc é o principio consignado Da circular, limitado
unicamente ás heranças jacentes, e neste ultimo cas() quando
haja consul DO lugar oude a herança se tenba de arrecadar.

« Todos os es I.rangeiros devem ser tra tados no pé da mais
perfeita igualdade, no Imperio; favores especiaes sâo sel1lpr~
odiosos, e admHtidos os Francezes a gozar delles, seria Dão 50
injusto, como prejudicial excluir quantos estrangeiros neHes
residem, mórmente os lnglezes, que tantos capiLae nos impor
tão, e tantos tem entre n6s. »

(7) Sobre o preceito do art. 6.0 da constituição diz o ciLado
Relatorio o seguin te:
. « O governo imperial tem susteDtado a disposição consLHu·

clOnal ; ella é muito tel'minante pela presumpção de que o que
nasceu em qualquer Estado, se Dão quererá privar do direito
de ser memJjro deUe. . .

« Não desconbece que o filho se suppõe seguir o destino
do pai em tudo quaDto, em razão de sua idade, Dão póde e~
nuuciar um juizo esclarecido e seguro; mas esta presumpçao
não vigora nos casos em que a lei, substituindo a vontade ~a
terna, tem supposto a do menor, como Da presente quesl~O.

« O lugal' do Dascimento Dão é a unica patria DO senLHlO
l>olitico, e tanto assim que a cODstituição considera Brasileiros
os nasr.idos em paiz estrangeil'o se seus pais DeBe residem.em
serviço do ImperioL coníere direito de cidadão aos estrangelfoS
D!lturalisados, e pua a par dos nascidos DO Brasil aos nas
CIdos. em Portugal e suas posscssões que adherirão á indcpe~'
denc!a expressa ou tacitamente pela continuação de sua resl
dencl:\ nas provincias quando foi a indcllcnclencia proclamada.
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Na segunda phasc, porém, ou pelos coníliclos
perennemenle provocados pelos consules, e lega-

li Não favorece a interpretação que dão varias legações e
consulados ao § i.o do art. 6.0, o art. 3.° da lei de 23 de Ou
lubro de 1833 que faciliW, ao filho do naluralisado carta de na..,
luralisação se declarar na camara municipal que renuncia sua
pau'ia natural para adoptar' a brasileira, e viver sob o governo
1111 (Jcl'ia I, pois que os filhos do naluralisado que podem obter
Carta de naturali ação são os nascidos fóra do Imperio, e não
os naturae delle.

li Além disso ha a considerar que ao Brasil mUlto releva
chamar população estrallgeira para vil' partillJar aqui a salu
IJl'idade de seu clima, e das numerosas vantagens de seu sólo.
Se os tilll!> dos estl'aogeiros que vierem estabelecer-se e nas
cerem no Imperio não fossem considerados Brasileiros, imme
dialallleute depois de seu na cimento, um excessivo numero
de homens com immcnsa. massa de capilaes teria interesses
exlraohos nelle.

li Por lodas eslas razões, e pelo acatamento que ao governo im
perial mel'ece a constituil,:ão do Imperio nenhuma outra resposla
pólle c perar-se do governo impcrial, na queslão verlente •..• "

i'io meslllo Relatorio a pago i32 dos annexos está llUblieada
uma nOla do con elheiro Altreliano de Sou::a Olweira Coutin/w
dirigida ao mioistl'o francez l!'alando de le assumpto, na qual
se enconlra este perioclo:

cc Para' serem ju1r-ados improcedentes todos esses argu
mentos, não é preci-o mais cio que de trui!' o segundo, Na verda
de o al't. 6,0 da cou tiLuição do Imperio do Brasil, não concede,
mas sim impõe a nallll'alidade brasileira, pois que diz expressa
mente: - são cilladãos brasileiros os que no lll'asil tiverem nas
cido, quér sejão ingeuuos ou libertos, ainda que o pai seja estran
geiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação.

« E se Ulll paiz qualquer, quando por uma lei ordinaria con
cede a naluralidade a qualquer estrangeiro, dadas certas con
dições, entende-se, e deve IItellcler-se que o faz não em bene
I1cio do dilo estran~eirr, 103 em beneticio de si proprio, pois
que ganba um subcllto ruais para sua communhão, eom muito
Illais razão se deve suppor, a vi ta da terminante disposição
daquelle 3rt, 6.° que a couslituição politica do Imperio quiz
q~e os fill10s de estrangeiros, naqueJle caso, fossem de direito
Cidadãos brasileiros, ao menos eUlquanto residissem no Im
pel'io, ou ahiudo fóra delle uão buscas em outra nacionali
dade, Uma iutelligencia diversa seria absurda, porque, dando
a ,nacionalidade estrangeira aos Jilhos nascidos no Brasil de
pai, eSlrangeiro~ faria com que em poucos annos o Brasil fosse
maIs (Jovoado oe estrangeiros llo que de nacionaes, isto é, que
UI\! grande numero de indivilluos, aliás nascidos e habitantes
no Bl'asil goz:lssem os commodos da commllnbão brasileira,
sem soffrcrem os incommodos, que só pesarião sobre os nacio
na,es, ,Não podendo pois o governo imperial reconllec(:r aquelle
pnnclpio como contrario á letra, e ao espirito da constituição
do Im[lel'io, a qua I não póde ser nullificada pelas disposições
da legislação de qualquer paiz estrangeiro, evidente e que os
outros argumentos do SI', barão Rouen não podem ter força
alguma para o caso em questão., •. "
li De accordo com e te principios existe o parecer do conselbo
e estado, de 7 de Mal'ço de i8~6, que adiante tr~nscrevemos.

T. 30
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ção fl'anCeZl por causa da liquidação do espolio de
seus compatriotas, ou por motivos internacionaes,
de ordem elevada, que aliás não forão trazidos
ao conhecimento do paiz, deu-se notavel mo
dificação na linguagem omcial dos Relato1'ios,
reproduzindo-se annualmente a insistencia pela
interpretação do art. 6_ 0 da constituição, a cos
tlJmando-se outrosim o parlamento a ouvir a
communicação de que se tratava de firmar ne
cordos consulares com a nacão franceza.

Iniciárão-se pois as aberturas para estes ajuste I

por parte da França, em-7 de Março de 1857,
offerecendo o gabinete imperial um projecto em
6 de Dezembro do dito anno, ao qual foi op-

.posto contra-projecto pela legação franceza con
tendo disposições differeótes das da proposta
brasileira, relativas á nacionalidade dos filhos
de estrangeiros nascidos no Imperio.

Dependendo a solução deste ultimo ponto de
.uma medida legislativa, foi a promulgação dessa
medida recommendada ao parlamento no dis
curso da corôa do anno de 1860, e na sessão
desse mesmo auno votada a lei (de 10 de Se
tembro) que regulou os direitos civis e politicos
dos filhos de estrangeiros nascidos no Brasil,
cujos pais não estiverem em serviço de sua na
ção, e logo em seguida (10 de Dezembro) firmado
com a França o presente tratado I (8)

(8) Anteriormente já o conselheiro Pimenta BlIeno (visconde
de S. Vicente) havia apl'esentado na sessão do senado de 13 de
Junho de :1.859 um projecto de lei regnlando a nacionalidade
dos filhos de estrangeiros; () ta proposta foi examinada Ilela
commis ão de constituição composta dos senadores visconde de
Sapucahy, visconde do Uruguay, e marquez de Olinda. Os dou!
primeiros membros opinárão em geral de accórdo com o pro
jecto do visconde de S. Vicente; o marquez de Olinda poréUl
deu voto em separado nos seguintes termos:

" Não ·posso concordar no projecto, porque este fere uma
disposição clara e terminante da constituição. Não é só a
constituição do Brasil a que consagra a nacionalidade pelo
lugar do nascimento.

« A Inglaterra, o~ Estados-Unidos da America, e outros paizcs
da Europa, e da America pl'oclamão o mesmo principio.

« E nes es paizes não aJlpareccm esses confiictos que o pa
recer receia.
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as acanhadas columnas da Noticia Uistm'ica
de que fazemos preceder as nossas convenções
mais importantes, quasi impraticavel é apreciar
questões tão momentosas como aquella que termi
nou as ditferenças com a França relativamente á
nacionalidade dos filhos de seus concidadãos re
sidentes no Brasil, todavia não nos podemos
escusar de acrescentar a esse respeito mais al
gumas palavras.

Fazendo plena justiça ás rectas intenções dos
ministros que celebrarão esses tratados, e dos
distinctos parlamentares que concorrêrão para
a interpretação do art. 6.°, da constituição, ser
nos-ha licito, escorados tambem na esclarecida
opinião de outros illustrados Brasileiros, expor
nosso parecer adverso ao modo como forão fir
madas as citadas convenções, e modificada a
disposição constitucional.

Para nó a lei de 10 de Setembro não podia
ser promulgada por I1ma legislatura ordinaria,
e se, corno se asseverou, não foi ena o resul
tado de pressão externa, por maioria de razão,
e em respeito' ás susceptibilidades do paiz mani
festadas pela imprensa (9), e pelo parlamento,
devera trazer o cunho do placet da nação ou
lorgado aos seus mandatarios pelos meios regula
res, imprimindo-se-lhe desse modo as feições
de incontroversa legitimidade.

Inscripta, porém, na legislação, corno o foi, e
quando a legação franceza tornára connexa a
celebração do tratado consular da intelligencia

• Se aos preceiLos da coustituição ajuntarmos a consideração
dc que l doutrina do projecto vai estabeleccr uma população
de e trangeiros dentl'o do Brasil, não por transmigração, mas
por na cimento, população que se tOI'Dal"á numerosa pelos
J}ICSmos nascimcuLOs, devcmos concluir que o projecto não só
e .contl'ario á constiLU,ição, como tambem é !Jl'ejudicial á ad
mmistraçâo interna do paiz .-ilIa·rquez de Olinda. ))

(9) VW. Jornal do Commercio dc 8 de Novembro c 2 de De
àCrnbl'O de 1858 onde forão publicados magnificos artigos ácerca

d~sffta que tão; tambem o Diario do Rio, c Correio 1Jlercantil por
I cJ'entcs vczes a discutirão.
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do artigo da constituição (~O), se não justifica as
apprehensões daquelles que creem na condescen
deneia, ou docilidade do gabinete imperial em
fazer tão larga concessão ás grandes potencia
européas, pelo menos deixa entrever um certo
açodamento para desatar taes difficuldades, aço
damento que não póde ser applaudido quando
estavão em discussão interesses tão valiosos do
Estado. Examinemos.

Opreceito exarado no § I ,o art. 6, o da constituição
brasileira é inquestionavelmente um preceito
politico, girando por conseguinte na esphera do
direito publico, Nestes termos são consideradas
por todos os paizes as questões de nacionalidade,
e a propria França nas suas multiplas consti·
tuições encarou~as sob aquelle ponto de vista,

« São cidadãos francezes, diz a constituicão
« de 1791 : .

«Aquelles que nascêrão em França de pai
« francez :

« Aquelles que nascidos em França de pai
« estrangeiro, fixárão sua residencia no reino:

« Aquelles que nascides em paiz estrangeiro
« de pai francez, vierão estabelecer-se em França,
« e prestárão o Juramento civico, »

« E' cidadão france~, diz a constituição de '1795,

(10) Resalta este as5"erto do seguinte período do Relatotia
de 1861 : « Não desconhecia, porém, o meu iIlustrado anLeces~or
as diJficuldades da adopção. do art 7,0 da proposta otrel'cclda
por parte de S. M. o Imperador dos Francezes, porque da ma·
neira por que estava redigido aquelle artigo suscitava-se .de
novo a questão de nacionalidade, que só podia ser resolvida
pela assembléa geral legislativa. Se a redacção do final daque~e
artigo fosse substituida por outra que, sem prejudicar a questao
da nacionalidade bt'asileira, pudesse offerecer as garantia~ q.ue
desejava o governo francez, não duvidaria o governo brasileIro
aceitai-a como base da negociação. O SI'. de Saint-Georges
não tinha sido autorisado pelo seu governo pam fa:nr nesdsG
.parte modificação alguma. Tal era o estado da questão quau o
se abrio a sessão legislativa do aono pl'oximo passado, A "_e
gociação (wou pois adiada até que tivesse a conveniente soluç~o.
por acto legislativo, a questão prejudicial da intelligencia p'rátlca
do art. 6. 0 § 1.0 da constituição ... » Segue a narrativa ue que
naquelle anno votou-se a lei de 10 de Setembro, lirmando·se
em seguid:\ a. convenção consular com a França!
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« todo o individuo Ilascido'e residente em França
« que, completando 2,1 anrros de idade inscreve-se
« no registro civico dr, seu districto, que perma
« nece depois, durante um anno no territorio da
«republica, e paga uma contribuição directa,
« territorial ou pessoal. )}

Esta mesma disposição com ligeiras variantes
reproduz-se na constituição de 1799.

Oartigo 24 do codigo civil piemontez consiQéra
como cidadão o filho nascido de um estrangeiro
estabelecido no reino com intenção de nelle penna
necer perpetuamente, intenção que se revela pela
residencia de dez annos consecutivos.

Na Hollanda professa-se igual doutrina esten
dendo-a ao filho nascido em paiz estrangeiro de
pais estrangeiros domiciliados no reino, ou suas
colonias.

A Inglaterra, os Estados-Unidos, e outras poten
cias, abraçando tambem aquelles principios em
suas constituições, derão por es a f6rma o mais
solemne testemunho do apreço que lhes merecia
a qualificação de seus cidadãos, não a entregando
ás vacillações das leis civis .
.Na mesma estrada andou o Brasil, o qual tendo á

vista a doutrina da constituição decretada pelas
côrtes portuguezas contendo a clausula da declara
ção. ao tem po da maioridade, da escolha da nacio
nalidade portugueza, decretou pelo art. 6." de seu
pacto fundamental a nacionlllidade, sem restric
çõ~s (H) sendo que já anteR no projecto de consti
tUição apresentado á constituinte por Antonio
Carlos, Muniz Tavares, Pedro de Araujo Lima, e
outros se consignára o seguinte artigo:

« São Br.asileiros :
« Os filhos de estrangeiro nascidos no Impe!'io,

(11) Art. 6.0 § 1.0 da 'consLiLuição do Imperio :
" São cidadãos brasileiros: .
l'bOs que no llrasil tiverem nascido, quér sejão ingenuos ou

« '. erLos, ainda que o [l3i sei3 estrangeiro, uma vez que este
« n,.o resida por serviço de sua natião. »
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« com tanto qu seus pais não estejão em serviço
« de suas respectivas nações.

Infere-se evidentemente de todas estas premis
sas que a mente do legislador brasileiro, exprimin~

do-se em phrase terminante, e sem circumloqllios,
como se exprimia no art. 6. 0 da constituição, não
fôra facultar a nacionalidade aos filhos de estran
geiros nascidos no Brasil, mas impôl-a, já por ser
essa a regra geralmente adoptada, já porque, com
relação ao Imperio, fôra ella aconselhada, além
de outras elevadas ponderações,· pelo interesse
palpitante de fazer crescer a população, assentando
além disso no animo dos progeni tores dessa
geração o intento de fixarem-se definitivamente DO
paiz que adoptára seus filhos, e lhes assegurára as
vantagens de sua communhão.

Sendo, pois, a disposição constitucional de que
tratámos uma disposição politica, e de natu
reza imperativa poderia ser ella alterada por
uma lei ordinaria ~

Para resolver esta interrogação basta atten-.
der-se ao pre'ceito consignado no art. 178 da
constituição, quando declara que é constitucio
nal-o que se refere aos limites, e attrib.uições
respectivas dos poderes politicos, e aos direitos
politicos e individuaes dos cidadãos.-

Ora, se a qualificação de cidadão de um paiz
importa irremissivelmente a acquisição de di
reitos politicas de ordem importantissima, como
modificar aqueHa qualificação sem fazer brecha
nos direitos políticos que lhe são inherentes,
direitos cuja alteração o pacto fundamental ex
cluiu da jngerencia das legislaturas ordinarias?

Tanto assim é que o proprio gabinete impe
rial nos Relatorios do ministerio das relações
exteriores dos annos de 1847 e de 1853 expres
sou-se sobre a natureza da interpretação do aft.
6. o de fórma a deduzir-se que considerava o
disposto naquelle artigo sob o aspecto constitu
cional.

No primeiro assim dizia: ({ Por todas estas
razões, e pelo acatamento que ao governo iro-
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perial merece a Constituição do Imperio ne
'nbuma outra resposta póde esperar-se do go
verno imperial na questão vertente; e se me
faca cargo de assim a desenvolver perante vós,
é 'com o fim de, na representação nacional, pro
vocar uma discussão sobre o assumpto, e de co
nhecer se ha lugar á uma inte1]Jretação authen
tica sobre o sentido genuino do art. 6. o §§
~ .• e 2. o da Constituicão do Estado, ou a sua
reforma segundo os tramites legaes. »

No segundo lê-se o seguinte topico: « Não
posso deixar de insistir na necessidade de uma
interpretação authentica do al't. 6. o § 1. o da
Constituição pelas razões ponderadas nos Rela
lorios de 184-7 e .J 852. »

Accorde com a expendida doutrina está tambem,
não só a consulta do Conselho de Estado de 7
de Março de 1846 ('12) como a nota do Visconde

(12) "SENHOR.-Em observancia do que foi ordenado em aviso
de 23 de 1I1aio do anno pa sado, vem a ecção dos negocios
esLrangeiros ter a bonra de apresenLar a Vossa MagesLade Im
pel'ial seu parecer sobre as no las que em data de 6, 13 e 28
d~ Fevereiro do referido anno, acompanhada de represenlações
dos memlJI'os do eorpo consular nesta côl'Le, passárão ao go
verno imperial as legaçõl' da Austria, de Hespanha, e de Di
n~m<U'ea. As dilas legações, declaranllo sua adhesão ás men
Clonadas represenlações, pretendem que os fLIbos de estrangeiros
nascido neste Imperio não sejão tidos e havidos por cidadãoG
brasileil'os antes que, aitingindo a maioridade, expressem a sua
vontade a este 1·espeito. E, bem que não i"norem que o § 1. o
do 3rt. 6 o da constíluição considera BrasileÍl'os os que nascem
no Brasil, ainda que o pai seja estrangeiro, urna vez que não
~esllla por serviço de sua nação, enlendem que estn disposição
li facultativa, e não imperativa, outorga um b,ene(icio que tem
de sei' aeejto, e não impõe um onus de que se não podem eximir
os filhos cIe estrangeiros nas sobreditas circum lancias.

" Em abono desta intelligencia quo dão ao ci tado § 1. o do
art. 6.0 alle~ão qne o filho segue a condição do pai no que
respei!a á patria, á lealdade, á nação, e ao estado do cidadão;
que nao é razoavel que debaixo do mesmo teclo habitem pai
e filho com diversas nacionalidades; que este transtorno olfende
~s direitos da auloridade paterna, e annulla a obediencia filial,
lutroduzindo assim um elemento anal'chico nas familias, que
angu tia os pais, consirlerando que por sua morte seus filhos
passaráõ ao poder de pessoa diversas das que têm sua confiança,
e a uma jurisdicção qne conhecem pouco, e consequentemente
~emem que, em materia tão ddicadn corno são as questões de
Interesse de familia, de minoridade,·e tntel\a, muitos clamores
se levanlaráõ; e, não sendo :Htenllidos os pais e as Jamilias,
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de Maranguape de'!j, de Novembro (]e 1858, di
rigida á legação franceza, quando desta {'órma
se expressa. :

clamaráõ contra o seus rscpectivos governos, pOl' Ibes não
prestarem a devida protecção, e por alJanuonal-os, contra ~s
disposições do direito das· gentes, c no seu mais caro e vivo
intel'esse, no. de sua postp.ridade; que o lugar do nascimento
não encerra a idéa de patria no sentido politico; que as socie·
dades civis só se .perpetuão com a condição que os filhos succe·
deráõ a seus pais cm todas as uas obrigações e encargos, em
cujo reconhecimento lhes a segtll'ão c1las o gozo continu~do
do mesmos direitos; e que, finalmente, até póde occorrer o
confiicto de chamar um governo aO pai, seu sub(lito, e ao filho
nascido DO Brasil para qualquer guel'J'a, e o governo do Bra ii
obrigar' ao que cousidera seu sulJelito a pegar em ;ll'Inas conLr~

a patria de seu pai, a cuja nacionalidade pertence,
(. Firmados na razões 'que ficão expel1(lidas, c que consi~crão

victoriosas na questão, concluem que, não 11l~rmittindo o d] rciLO
das gentes que qualquer Da<;:,:io desu::lcionalisc violentameDte a u"]
estrangeiro, e devendo reputar-se violenta desnaturalisação o
ter por Brasileiro o Dascido no Drasil, ainda que de pais es·
tr:lIJgeiros, o governo imperial reconhecerá que é uma descor
te7.ia, e até uma irreverencia, suppár que os Icgisladores con
stituintes não fizerão dependente a nacionalidade dos IlIIJos ~e
estrangeiros nascil10s DO Brasil da aceitaçâo que elles façao
do beneficio constitucional logo que cheguem á idade d:l razã~,

ce No conceito da secção, (Jol'em, o governo imperial nao
póde acceder á pretl'ndid3 iutelligencia do § 1. 0 3rt. 6.° d.a
cOllstituiçiio, pois é sua profunda convicção de que Dada é m~IS
Datural do que considerar cidadão de um paiz o que nel}e
nasceu, embora seus pais fossem nelle e tranho ; presumpçao
é que os naturaes tcnhão a/feiçào e prefil'ãO vivcr no lugar
em que pela primeira vez virão a lnz do l1ia. .

ce Nilo desconhece a secção Que o filIJo suppõe-se seguir. o
destino do pai em tudo que ellc, em razão de sua idade, nao
póde enunciar um juizo cscl:uecil1o e sesuro; mas esta pre·
sumpção não vigora DOS casos em que a leI, substituindo a von
tade 'palerDá, tem supposto a do menor, como Da presenle
questao. E, quando se tivesse de averi~uar qual seria a vonta!le
do estrangeiro que tivesse um mIJo fóra do seu paiz natal, naO
tropeça em duvida que as mais das vezes se pl'QDunciarião pela
Da~ionalictade do lugar cm que residem, por lhes o!ferecer
maIOres vantageDs que a da sua patria natural e ser Incrl\~el
que, achando-se mais felizes no lugar de sua residencia, nao
quizessem que seus filhos goza sem das mesmas, ou maiores
vantagens que lbes afiança :1 nacionalidade.

ce A secção tambem está de accordo çom as legaçõcs en,l ~ue
o lugar do nascimento não é a unica patria no sentido pOIILlC_O,
se assim entendem a proposição que fica transcripta. Tanto n~O
é o lugar dCJ nascimento a unica patl'ia DO sentido politico que
n~ mesmo altigo a constituição considera BrasileIros os n~s
cldos em paiz estrangeiro se seus pais Delle residião em serViÇO
do ,Imperio, confere direito de cidadãos aos estrangeiros ualU·
raltsados, e põe a par dos na cidos no Brasil os nascid/?s em
Portngal, e suas possessões que adhcrirão á independencl:l ex'



\'( Tenuo füllecido no dia 8 de Agosto ultimo
na comarca do Cabo, provincia de Pernambuco,
J. ,E. Chardon, Franccz al1i residente por muitos

(lI'e sa ou lacitamenle pela continuação <.lê sua residencia nas
IJI'ovincia ,quando foi a iudependencia proclamada.

li Nem stà cm de I.armonia com os principios exposlos no
§ 2,~ do art. G.o da constituição, finando proclama tambem
IlrasIleil'Os os t1lhos de pai Ilrasileiro, e o legitimos de mãi
Drasileira nascidos em paiz cstl'angeil'o : 1.0, porqué nesse mesmo
paragl'apllo faz dependellLe essa nacionalidade de virem taes
filhos estabelecet' seu domicilio no Imperio, e é j'azoavel que,
se dependesse de igual clausula a nacionalidade dos t1lhos de
e'lraugeiros nascidos no Imperio , não deixa se ella de ser ex
III'essa; 2. 0 , porque razões politicas ob\'ias a LOdos justificão
• la facilidade de nacionali ar; 3. 0 • porque suppõe que o Bra
sileiro róra de sua patl'ia tem' semp,'e pnr:J elln vollados o
olhos, dado que a e te natural sentimento não dê a secção a
mesma expansão que lhe dão as lega ões, por isso que ella
exige, além da condição de ser t1lho de Sr:! ileiro, O facto de
virem e tabelecer seu domicilio no Imperio.

li Em uma palavra, naçõ 's cultas ha, Coomo a Inglaterl'n, em
que a mesma doutrina é nbraçadn; o Da cido na Grã-Bretn
oha, embora de pai e tran~eiro, é Inglez. Eis li. disposição do
acLos do parlamento da rainha Anna, anno VII, cap. 5.0 ; de
Jorge II, anoo IV, cap. 2L; de ,Iurge III, anno XIII, calJ. 21;
li And childl'en born ouL of the - king's allegiance W lOS e
ti father. 01' gand fathers-by the fathers side were natural boro
" ubjeeLs Lhems- elves to ali inLents purpose, unless Lheir
" said ances- tOl'S \Vere atLainted 01' banished bcyond se~ fOI'
«lIigb freason, 01' were aL the time of the birth of the said
" children in thc service of a power at emuily with Great
,( Dritain.·"

" E cabe notaI' que, segundo as leis inglezas, o nacional
não póde jàmai renunciar aos direitos, e deveres que nesta
qualidade lhe competem l quando jlelas leis illlJleriaes facil é
a. desnaturalisação, e ate póde não nacionalisar-se o que nas
1:ldo em paiz cstra.ngeiro não vier estabeleccr seu domicilio
no Imllerio.

" ão cOllcebe a secção como sejn desattendida a autori
dade paterna e aniquilada a obedicneia filial não pertenccndo
os filhos, de que ora se questiona, à uacionalidalle de SCtis
pais. Sej1io ou não Bra ilciros os filhos ne pai estrangeiro
na cidos no Brasil, emquanto aqui r~sidlrem estão sujeitos às
a~l.oridades terriloriaes, sob a jul'isdic'ção delias estão os filhos,
VlVao ou não os paes.

(( ão sente, pois, a secção a força dó argumento pl'oduzido
pelas legações que a diversa nacionalidade elo pai o faz receiar
pela sorte de seus filhos, no caso de que venha a morrer, pois
este Lriste acontecimento não altera as jurisdicções, não dá
aos mcnores juizes da confiança de seus fallecidos pais, a não
serem os do mesmo terriLoJ'io.

,e Ainda na hypothese de que alguns damnos resultassem da
diSposição cons\ilucional, contra que rec!amão as legações,
ellas saberão resignar-se, reneetindo em que a doutrina que
Contcstão está c~nsigRada na lci fundamental do Estadú, que

T. 31
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annos, de quem ficárão dous filhos ausentes,
um menor, e ambos nascidos em Pernambuco,
entendeu o consul francez que lhe competia a

infallivelmente bavião de consultar e devem consultar os que
querem estabelecer-se no Im!}erio do BI'asi!; e se, não obstante
sua elara e terminante disposição, elles vêm aqui residir, evi·
ciente é que sUjeiLárãO-se as suas consequencias, e qne hoje
não é cabida qualquer reelamação em sentido contrario.

I( Nem favorece a pretenção das legações o alt. 3.° da lei
lle 23 de Outubro de 1833, que facilita ao filho do naturali
sado carta de naturalisação se declarar na camara municipal
que renuncia a sua patria natural para adoptar a Brasileira e
viver sob o governo imperial. Se as legações derem a devida
atlenção á regra estabelecicla nesse art. 3. 0 da lei, persuadir
se-hão facilmente de l/ne os filhos do naturalisado que podem
obter ,garta de natura isação são os nascidos fóra do Imperio,
e não os natnraes delle; aliás tal artigo de lei, longe de ser
explicativo, derogaria o citado § 1.° do art. 6.° da constitui
ção, e consequentemente seria nullo, e de nenhum vigor.

I( A citação da lei de naturalisação lembrou á secção um
dos argumentos que resolverião os le~isladores constituintes
a estabelecer o § 1.0 do art. 6.0 da consLiLuição. E' o facto
incontroverso que ~o Brasil muito releva chamar população
estrangeira para vir participar aqui da salubridade de seu
clima e das immensas vantagens de seu solo. Se os filhos dos
estrangeiros que se vierem estabelecêr, e nascerem no Imperio
não fOl'em considerados brasileiros immediatamente depois do
seu nascimento, um excessivo numero de homens, com imo
mensa massa de capitaes, teria interesses extranhos em nossa
terra; eite grande inconveniente, este obstaculo iusuperavel a
prosperidade publica, procurou a constituição remover no re
ferido § 1.0 do art. 6.° ela mesma co,nstituição.

" O governo imperial tem constantemente entendido esse
~ 1.0 do art. 6:0 da c;onstituição no sentido que a secção vem
de dar-lhe. Ja na questão que occorreu sobre os menOl'e.i
h.erdeiI:os de seu pai o Francez Desondin declarou terminan
temente o governo imperial que considerava illlpel'aMvo o § i:~
do art. 6.° da constituição, em que se lê ser cidadão bl'asl
leivG o que no Brasil tiver nascido, ainda que de pais estraD
geil'os (com a limitação unica) se não residirem no Impel'iO
em serviço de suas respectivas nações.

" ~ã'o Ignora a secção a opinião de abalisaclos publieistas e
os ~sos das nações esclarecidas, que não recusão autoridade
ás leis estrangeiras relativas ás pessoas, mórmente no clue
respeita a seu estado civil; porém, se a secção não se oppõe
em geral a essas autoridades e usos respeitaveis, não leva seu
~ntbusiasmo ao ponto de propô r por veneração a elles, que
seja alterada :j. lei fundamental (lO Imperio no al'tigo cllado.
QuandQ no c,onflicto das leis de um Esaado com as de outro
prevalecem as' estrangeiJ'as, este resultado é sómente devido
a. um consentimento presumido ao soberano,em cujo tefllilorJQ
C!ls.e facto- se realiza, e por conseguin te só gozão dessa pre-
etninen.cia as l'eis que a seu favor têm essa J,lresumpção. ,
. " Baqui a diffeIJença que se nota nos usos (las nações, adml~'

tlQ<lG umas certos institutos, outras dilferentes, ou com moch-
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al'recadação dessa successão, e appoz sobre os
respectivos bens os sellos do consulado.

« Mas os filhos de Chard,on são Brasileiros
pela constituição desle lmperio. Faltaria, pois,
o jniz de orphãos ao seu dever se, sendo um
delles menor, não procedesse á arrecadação da
successão Chardon.

« Contesta o consul esta nacionalidade, fun
dado no direito civil do seu paiz) como se elle

ficações, etc. Não se póde, pois, contestar á soberania do Im
perio o direito que IIw compete de no eonflicto das leis de
outros povos sobre a naturalielade dos nascidos neIJe, preferit·
o § 1.0 do artigo de sua constituição.

li A secção, pois, é de parecer que a disposição do § 1.0 do
art. 6.° da constiLUição é imperativa, e não facultativa j não
confere um beneficio, mas reconhece o direi to de que se não
pôde privar :.I quem nasceu em qualquer Estado, o direito de
ser membro delle. A secção vê neste artigo constitucional
consultados não só os direitos, mas os interesses do Brasil, e
se reputada ré de Jescortezia e ir'J'everencia contra os legis
ladores constituintes se lhes não tributasse es-te devido rendi
mento.

(C E não receia a secção que da observancia desta jll'escripção
constitucional possa resultar qualquer complicaçao entre o
Imperio e os Estados que representao as leltações, e cuja boa
illtelligencia e harmonia é do interesse de todos CQnServar e
promover. E se é doloroso aos consules que representárão
não poderem ministral' todo o apoio que desejão aos Brasileiros
~lhos dos subditos do governo a que elles pertencem, não estão
l,nhibidos de solicitarem IIS medidas que a elles julgarem pro
hcuas, podem apresentar-se ao juiz de orphãos, encarregar-se
até, da tutella desses menores, pois que nenhuma lei o veda,
c finalmente dirigir representações, denuncias d'e máos tratos
dos tutelados, e pl'alicar quanto entenderem a beneficio dos
sobreditos, na certeza de que os juizes de orphãos não se
negaráõ ao cumprimento de seus deveres. Eis o parecer da
~ecç:io: digne-se Vossa I\Iagestade Imperial acolheI-o com a
lIHlulgencia costumada.

« Sala das sessões do conselbo de estado, cm 7 de Março
ele 1846.- De/'1la1'do Pereira de Vasconcellos. - Fmncisco de
Paula SOltsa.- Visconde de Mont'Alegre.- José Cesario de 1Jlí
!'anda Ribei'ro.

« Já dei parecer separado, que deve estar na secretaria ele
est340 dos negocios estrangell'os. - Caetano lJtlaria Lopes Gama.
- Vlsconde de Olinda. •

« Com referencia ao "(I to já dado.- José Antonio da Silva
Maya.

«( Como parece. Paço, cm 14 de Agosto de 1846.
" Com a rubrica de Sua Mage lade o Imperador.- Dan/o

dbc ,CaYI·lí. - Conforme. - ,Toaqwim JUa'l'ia. Nascentes de Aza'l'll
Il]U. "
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não fosse um direito pl'oprio de cada nação, e
que a distingue das outras; corno se o arL 1.a

dos addiciouaes ao tratado de 8 de Janeiro de
1826 tivesse por effeito su bstítuir, não só o di
reito civil, mas até o direito constitucional do
Brasil pelo direito civil da França.

« E' certo que, em conformidade do arl. .~.o

daque11e tratado, e referido art. 1. o addiciónal,
terão os respectivos consules de gozar em um, e
outro paiz, tanto para as suas pessoas como
para o exercicio do seu emprego, e protecção
que devem aos seus compatriotas, dos mesmos
privilegios que são ou forem concedidos ao
consules da nação mais favorecida, observan
do-se a todos estes respeitos os principios da
mais exacta reciprocidade.

« Por maior que seja, porém, a extensão que
se queira dar á protecção que devem os con
sules a seus nacionaes, insustentavel é a pre
tenção do consul francez em Pernambuco.

« O estrangeiro, diz o art. 11 do codigo
« civil, gozará em França dos mesmos direitos
« civis que os que são ou forem concedidos aos
« Francezes pelos tratados da nação a que este
« estrangeiro pertencer. »

« E' até onde se póde elevar a reciprocidade
do trata.do de 1826.

« Ainda mais: o art. 7. a daquelle codigo re
conhece que o exercicio dos direitos civi 6 in
dependente da qualidade de cidadão, a qual
não se adquire, diz e11e, nem se conserva, senão.
conforme a lei constit~lcional.

« Sendo este o principio de direito adoptado
tambem pelo Brasil, segue-se que aqui, como em
França, a qualidade de cidadão não se adquire
nem se perde senão conforme a lei constitucional.

« Facil é, pois, achar a razão porque os fi
lhos de pai estrangeiro nascidos em França não
são cidadãos senão depois que reclamão esta
qualidade em certa época da sua vida, e porque
os que nascem no Brasil de pai estrangeiro são
ipso ('acto cidadãos brasileiros. »



o enüncnte jurisconsullo bra ileiro DI'. Au
gusto Teixeira de Freitas, encarregado pelo go
verno imperial da organização do codigo civil
abunda no' mencionados principias, expondo
em notas aos arts. 5. 0 e 38 do projecto daquelle
codigo que: « As leis francezas confundem domi
cilio com nacionalidade, do que tem nascido con
tra nós reclamações odiosa, a que infelizmente
entendem alguns que devemos ceder, a ponto de
re[Ol'ma7'em por 'uma lei o1'dinaria o aft. 6. o da
constituição, como e a qualidade de cidadão bra
sileiro (nacional brasileiro) não fosse a base dos
direitos politicos. Outro foi o e 'pirito de nossa car
ta, á semelhança da lei ingleza, encerrando urna.
grande idéa de futuro para um paiz sem povo,
e que só o podia ter por colonisução.

«São conslitucionaes as disposições do art. Ü.O da
constituicão, e pois não são da orbita do codigo
civil, nem podem ser alteradas por lei ordinaria.»

Tambem o art. 2, o da lei- de 10 de Setembro
tirando á Brasileira que casa-se com estrangeiro a
sua nacionalidade primiliva offende evidente
mente a regra constitucional exarada no art. 7. o

do pacto fundamental que marca os unicos casos
pelos quaes se perde o fôro de cidadão brasileiro,
além de que, imprimindo á mesma Brasileira o
caracter de estrangeira, modifica sua condição,
altera suas prerogativas individuaes, e portanto
restringe os direitos que pela' constituição lhe
forão garantidos. (13)

(t3) obre este assumpto expedio- e o seguinte aviso:
« "Mioisterio do imperio.-Rio de Janeiro em 31 de Janeiro

de ~869.-Illm. e Exm. l'.-Foi ouvida a seeção dos negoeios
do Imperio do eonselho de e lado sobre a maleria do ollieio
dess~ prcsideneia de 31' de Agosto de 1867, no qual e l~ata da
egulllle queslão: se pelo faelo de lJaver-se casado a prolessora

pulJlica D. nenriqueta Carolina Ferrão com um subdiLO por
lug~leZ, devia enlender- e ter ella perdido scu cmpregQ em
razao da perda dc naciona.lidade.

" E S. III. o lmpemdor, conformando-se por sua immecüata
resolução de 21 dc Novembro do anno findo, com o parecer
da J'cferida scc~~ão, exul'ado em consulta de 26 rle Agoslo do
Tnc~mo anuo, lia por bem mandar dcclarar a V. Ex. quc, pelas
raZOes cxpcndidas na meSll1i\ consulta, da qual lhe rcmetto
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Entretanto as idéas ilceitas pelo governo brasi
leiro, na primeira época forão abandl)nadas, e
acolhidas as que germinárão no segundo periodo
(H) desta reacção nasceu o novo direito publico
relativo ao estatu to pessoal dos filhos nascidos no
Brasil de pais estrangeiros ," (Hi)

Depois disto tudo parecia presagiar que uma
nova era raiára nas relações internacionaes entre o

"Brasil e a França, e ou tras nações da Europa, rela
tivamente ao assumpto das successões estrangeiras;
o proprio gabinete imperial tanto se impressio
nára dessa segurall<ia que o respectivo ministro
das relacões exteriores escrevêra em seu Relato1'io
de '186'1 'as palavras seguintes:

« Asnossas relações com esta potencia (a França)
achãu-se felizmente restabelecidas no pé da mais
perfeita intelligeneia.

Como escapára porém ás previsões de nossos es
clarecidos estadistas que concessões da magni
tude daquellas que se Linhão outorgado á França
são sempre o prenuncio de nOVaS, e mais latas exi
gencias?

Foi o que occorreu, e ainda quando não bem
amadurecidas esLavão as esperanças de reciproca
cordialidade e perfeita intelligcncia entre o Im-

cópia, o art. 2." da lei no o 1096 de 10 de Setembro de 1860 não
deve ser entendido de modo que se conclua-que a Brasileil'a
que casa-se com estrangeiro perde a nacionalidade,

cc O que communico a V. Ex. para sua intelligencin..
c( Deus guarde a.vooEx.. -PI!-"Uno ,José, Soares de Souza, -Sr,

presidente da pl'OViUCla do RiO de Janeu'o. »

(14) Approvado o pl'ojecto no ~enado, em sessão de 20 de
Agosto de 1860, entrou em discussão na camara dos deputados
no <lin. 2S seguinte, e foi adoptado nesta çamara em sessão de
30 do referi(lo mez de Agosto!

Releva, porém, advertir que se entre os mais immedialÓs.
represenk1.nles do povo, essa lei, dc tanta Lrn.nscemlencia, (I~
Leve fJuasi silenciosa votação, no senado foi ella n.mpla e lUIIH
nosamente discutida, pró e contra, por abalisados parlamcn
tares.

(11)) Pela circular de 27 de Janeiro de 1864 dirigida pelo m,i
nisLerio dos negocios estrangeiros aos presidentes dc provincla
já se havia explicado qual a acção consulal' que cabia nocaso
de succcssües de subdito, cSll'ang-ciros. Vid. al1l1Cx.o do Rela
torio daquelle millislel'io do anno de i865 ,
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pel'io, e aquellas potencias, essas esperanças des
folharão-se para dar lugar a irritante discussão
sobre a letra ou espirito das disposições da lei de
10 de Setembro, e de diiferentes artigos dos ci
tados ajustes.

« As convencões consulares· celebradas com a
França, Hespariha, e Portugal, dizia o respectivo
ministro ante o parlamento na segunda sessão
do anno de 1864, tem infelizmente suscitado
questões em alguns casos sobre competencia
dos consules desses paizes na arrecadação, e li
quidação das heranças de seus compatriotas que·
fallecem no Imperio. Tomando este assumpto na
consideração que merece, trata o governo im
perial de resolveI-o convenientemente. »

As duvidas a que se refere o periodo acima
erão de maxima importancia, pois tinhão ellas
fundamento na errada interpretação que as le
gações dos referidos Estados duvão ás citadas
convenções, sustentando que a nacionalidade do
fllllecido era o uuico principio regulador da com
petencia dos respectivos agentes consulares; e
estribados nesse principio avocavão a si as facul
dades de nomear tutores aos menores, curado
res aos dementes, de abrir testamentos, proceder
a partilhas, levando ainda taes aspirações ao
ponto de pretend'erem que fossem regidas, em
certos casos, pelas convenções, heranças abertas
antes da promulgação dellas I
. ~elo tempo em que se davão estes factos di

rigia a repartição das relações exteriores o con
s~lheiro João Pedro Dias Vieira, e esse digno mi
mstro com notavel firmeza resguardou os direitos
do paiz impugnando com o maior comedimento,
mas com grande energia as projectadas usur
paxões e.strangeiras contra a acção, e interferencia
leglljmij da magistratura brasileira, no assumpto
vertente.

A.o inverso do que allegavão as mencionadas
legações, e ponderando que o direito brasileiro
s~mente reconhecia aintervenção consular quando
nilO apresentava-se quem pudesse entrar na posse,
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e 'cabeça de casal para proceder n i nvenlario, e
partilha perante a competente autoridade terri
torial, fixou uquelle ministro invariavelmente a
regra das arrecadações dos espolias estrangeiros,
nas hypotheses seguintes:

« 1. o Sem deixar herdeiros;
« 2. o Ou execu tores testamentarias;
« 3. o Ou quando os herdeiros são desconhe-

cidos;
« 4.. o LegaJ-rnente incapazes;
({ 5. o On estão ausentes.
Estabelecendo esta doutrina accorde perfeita

mente com a letra e o espirito das convenções
consulares acrescentava o illustre ministro no
citado Relal07'ifl as seguintes e bem pensadas
consideracões:

« O fim ddS convenções é proteger interes
ses que se não podem proteger a si mesmos; e
ninguem dirá que neste caso se achão os que estão
comprehendidos nas inversas das cinco hypotheses
mencionadas. De feito se ha herdeiros, se ha tes
tamenteiF9s, se os herdeiros são conhecidos pre·
sentes, e capazes, se ha emfim quem possa entrar
na posse, e cabeça de casal, não existe razão
poderosa para que a acção protectora da aulo
ridade local seja substituída pela dos agentes
consulares, sobretudo na extensão que se pre
tende, e quando ha interessados bl'asileiros. )}

Contra a inteIligencia que o governo imperial
dava desta fórma aos preceitos das convenções
reclamárão os representantes das potencias sígna
tarias das mesmas convenções pela nota collectiva
do 4. 0 de Maio de 1864. (16)

(16) Nota collectiva dos agentes de Ponugal; Hespanha, Halla,
França, e Sui sa ao governo imperiaL-Rio de Janeiro, em 1.'
de ?tlaio de 18M.-Sr. millistro.-Os abaixo assignados, repre
sentantes de Portugal; Hespanha, Italia, França, e Suissa junlO
da cõrte imperial, adoptando o modo escolhido olficiosamente
por V. Ex., têm a honra de lhe dirigir collecLivarnente a
presente nota para lhe fazer constar que seus governos aos
quaes communicárão opportunamente a dissidencia notavellIl!e
surgia entre elles, e o governo imperial ácerca da interprctaçao
dada P01' este ultimo á clausula relativa 58 successões, das



Aesta nota r dUl'gnio o conselheiro Dias Vieira
pela ue 29 de Julho do mesmo anno (17) refll-

cOII\'cnçõ:)s consnlares c lcbraua' enlrc as mencionadas po
lellcia,;, c cHe Imperio, lhcs tl'llllsmitLil'ão sobrc este tão illl
11lH'tante assnmpto as mais precisas e calegoricas instruc ções,
Os abaixo a' 'i~na(lo" s:ln, pois, o1Jrig:lulls a ueclarar com todas
as aLLenl'!ics flevi!la a V, Ex. :

1.0 Quu, sllgnllllo a convicção do> ,'uj'criuos govcrnos, a in
lCl'jlre~l(;ão (Ie l(llll s tl'ata, e que: é su:;tent:HJa Ilelo ~overno
illljlCri,\1 relativamente a c\',;Hla c.lau ula, não pódc dc modo
algulll ser areila, quér se con. i(ICI' I) sen scnlido 1illcl'al, ou
o espirilu cm I[Ue: foi conceuid:l, l(uél' sc pr'ocure explica l-a
Ilela ua (Ioutril/a, ti pt'alica m:li hauilu'll, como claramente o
11I'ov:iu a conveu~õc' aU:llogas quc.iã cell~br.lr:1o entre si.

2.° Que du conl'urlllidade com e'~a doutriua, nas succe sões
em gCI'al, 'Cjãll testamentarias ou aI; inCestato, cabe inele cJina
velmcllle a intervençãu do eon 'ul da Ilação do fallecido, stlm
ljlle CUI C:1S0 algum sirva is o de elllbaraço á que os beus
illlmol'ei. IifJUe11l sujeito' ás leis 110 paiz onde estão situados.

3. 0 Que, 1~~UII(IO a jllrigflrudencia seguida em casos identicos,
oconslllllJlla eOllta de todas as successõe de seus nacionaes,
pl'Occde ii sua admini. tração, e liquidação, e pratica cm summa
lO/los os actos n cc sario:, salyu o r111 llalUrei.a cOIltenciosa,
dos lJuacs ao' tribuuaes do paiz cO\llpete exclusivamente tomar
conhecilllento .
. 4.- Que divergindo essencialmente clesta jurisllrudencia a
mlel'jlretaç:lo do governo imperial, Ycem-se impel idos em seu
proprio nom , c nu de scus goveruos, a ri 'clara l-a inl'undada
e UttclILaLOriu dos dircito concedido aos re pectivos consules
Jloryatados solernnes, cuja execução elles tcm absoluta obri
gaçao de Illantel'.

l'c!la esta declaração, os abaixo :l ignados, ao pas o qU(\
malufestâo o ~elllilllenlos de 1Jllnüvoli~ncia e allli'lade de que
elles e scu governo e tflo aniluados pal'll com o Brasil, devem

\
ledil' com iilstancia a V. Ex. que conSinta elll cOlltribuir quanto
h.l,scja possivel para fazer ce sal' com ure,iuade UIlJ:l 'llesin

lclIlgcncia que profundamente d 'plorão, e cuja contiuuação
cau.aria inl'allivelulllJlte graves pl'cjuizos aos seus respectivos
naclOnaes.

Os abaixo assignados aproyeitão esla oc asião para renovar
a v, Ex, a segl\l'aaça (le SI la mui alta cou~;ueraçãu.-A' S. Ex.
o Sr, João PCllr'O Dias Villira.-Ju'c de VasconcelluseSou.::a.
J. Blanco del Valle.-Fé.-Conde P, d~ Breda.-Eugenio Emílio
Raffard.

(17) Uc po la do governo impel'ial ii nota collecliva.-l\Iinis
llel'lo dos II !judos estrangeiros. - Rio de.Janeiru, 29 de Julho
(C 18(V~,-O alJai. o assigIlado, do conselho de S. M. o IlIlpe
ra~lor', minislro c sllcreturio de estado dos negocios estran
~elros, recelJcu em tempo :l nota collcctiva que, com a data
.0 LU de Uaio do correnle anIlO, lhe fizel'âo a honra de di

I'l~\l' SS. EEx. os Sr's. José de Vasconccllo~ c Souza, eIlviado
e.xtraordiuario c mini 'tI'O plenipotenciurio de S..M. Fidelis
SeUHa, D. Juau l3I:1uco deI V:llle, miui tI'O res'idcnte de S. M.
1a~holica, Coude Fé d'Ostiani, minisll'o residenle de S. l\L o
lei de Halia, e os Srs. Conde P. de llreda, encarregado de

negocios iuterinu de S. M. o Imperador do Francezes, e Eu
gCtHo Emilio l1.all'aru, con ui geral da Confederação Suissa,

T. 32
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tunda larga, e conclndentemente todos os es-·
peciosos ul'gumenL03 que, cm prol de inLerpl'e-

« Depois dc cxtractar o contcxto, c os itcns da nota collectil'3
coutinúa o ministro bra iI·eiro, »

O abaixo assignaclo, consillcraudo devidamentc corno lhe
CllII1IlI'ia a nOLa quc Hcab:L dc re umir, c Lcuclo apreciado I'C
flccLillamcnte os fundamentos em que ella a scnta, comllar3u
(lo-o,> COm a Ictm e eSIJirito das t;ol1vençõe cou ulares, cc
lebl'adas cnLI'C o lmflerio e aS tlivcrsa' POLcucias quc os Sr ,
signatal'ios da noLa collec~iva rcpl'cscnLão, velll trazcr' ao co
nhccimcnLo, (los mcsmos 81'S. a resposLa que o govcmo illlJlcrial
entende dcver dar a sua rcclamação, depois dc ouvir t:l1llbclIl
á rcspeito della a sccção dos ucgocios estrangciros do con
sclho de eSLado.

Começara o abaixo a i~nado por f1cctir pcrllli~'ão p:1I':1 oh
ser'var ljne não fOi o A'ovcrno impel'ial quem inLerpretOu as
convençõcs no ponto de quc sc trata,

Para o govcrno impcrial nunca a disposição control"crtida
foi objecto de duvida, scmpre a julgou, c aiuda jul~a clara,
porque os seus LerlllOS ão expressos, llao POdCllllu ainda hoje
cOlllprchcnder que r;OmllOl'l.cm IlHtis de uma inLelligencia.

Sorprcntlido, porém, pelo moelo corno os Srs, consules
llrocnr3vão praLicallleute ampliar ncssa parLt: as conven~ões,

o ~overno imperial, expeelindo aos J3residcut s das prl1\'incia~
a Cil'cuIar de 27 de Jancil'O do corrente anno, 110 sentirlo ela
qual já anLeriormente tinha respondido as reclalllaçiJc ele
algulls 81'S, dos repr~scnLallLcs elas nações á que os mesmos
consules pertencem, nac1a lIlai fez do I(Ue repetir, e não in
tcrpretar, os casos expl'es alllllute estipulailo nas convenl:ôc
pnra ajurisrticção voluutal'ia do dito consules n:1 arrecad:lç~o,

administração, e liquidação das 'heranças dos subdiLos fallecidos
de slln nação. .

De feito, as convençõcs con ulucs, expl'essa, c positivamente
eSLabelecem as hypothcsc, ou casos em que as altas parles
contractantes eoncordárào eUI adllliLtil' que os consulcs Livcssem
o d rcito de administrar, c lilluidar as hcranças tlos subdiLOS
de sua respectiva nação.

E' portanLO clal'o I(Ue, fóra tle ses casos ou hypothescs, um
tal direito não póde absolutanlentc scr invocado. ,

Para o governo imperial, poi', n:io havia nccessidade de 10
terpretação; e quér na refcl'irla círclllar, ((uér .nas respostaS
que sobrc a materia tinha <lado aos 81'S, agentes diplomaticos,
o seu fim não foi intcrpretar as convcnções, mas tão sómenLe
põr em relevo a extensão iII imitada quc pretcadião dar os
81'S, eonsules ás mcsmas conVCllf'ões contra a sua letra é o
seu espirito. •

8entc o abaixo assi~nado quc a nota collectiva, quc tem pre
sente, alli I'ITI asse, porém SClll llemonstrar, que a douvrina do
govcrno imperial era inaeeitavet, lluér consirlerada a parLe das
convençõcs rClaLiva as sncccssõcs CUI sua letra, quér no esPI
rito em que foi rcdigida,

Limitando-sc a condelllnar aql1ella doutrina, que aliás nacla
mais é do qne o quc se acha Cxpl'c~SamCuLe estipulado nas conven
ções, assegurão que é opposta, c contra ria á cor1Vcnçõcs'anaIogas,
já celebraclas cUlI'e os govcrnos dos slguaLarios da mesma ~ola,

E deste aqjllmento, cujo fundamcllto, c procedcncia nao sç
encarregão dc provar, pl'cLcn dcm os dignos I'epl'c entanLe ,a
qnem o abaixo assigll:.ldo tem a houra de responder, derIvaI' o
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ta~,ão que davã~ á convençõr,s consuJul'es, fizerào
vüler na anLenor discu 'são as respectivas lega~

dil'CiLO [l~\J':I os con ulcs de Sll:l naçõe de inLervirem em todas
as lIc.ce sões cm ;:(el'al, f[1I~r . ejão te. t:l 111 en Larins, qll'r abin
testa,to, sall'Os tão súmenLe os ben imfl1oveis, que fizel'em parte
da hel'allça; a l'csrJeitn dos quacs ndmiLtelu a ap[llicaÇão das
leis do p:I iz em qu e c Li v rem si tuad os.

A. iln qu , em Lennos mai' clal'os, a nota collectiva, em
disclltir' e Slll11 exhibil' as pl'ovas em que o (' LI'iha, só trala.,
por a sim dizcl', de iml1õr um pl'incipio inLeiralllenle estrallho
<is convenções eelebr:ll):ls com o I mperio, as quacs sflO sem
dllvida algul1I:I o unico regul:ldor d:l que L,io,

O abaixo a . ignado julga-se dispen :Ido de con. iderar :1 dou
ll'Ílla da convenc:.õe analo;:(as, a qne allndirão o Sr.. sig-lIa
l:lI'ios ria notn, vi to qne não se ellc:1rre(1úrão os mc '111 os Srs.
de indic:lr' r[uaes a~ convençôcs a que. e'I'cfel'ião, e a dispo
sições em qlle 1ll~llas se achara consignada es, a duuLl'Íua, nem
de prov:1/' a 11:1 procellr.ncia,

Apr.:cianllo pOI'~m o prill ipio !fIlC se pretende c tabelccer,
oh ervará o abaixo a i~n:1do que a base da jurisdieção dos cun-
IIles LO matel'ia ele Sllcces ôes vem a ser exclusivamente a

Ilacionalidarle do finarlo, que era dono da herança, sem que
possão embaraçar lal jul'isrlicção todas as Cl:1U, ulas ou res
I.ricçiie~ e\:lll'es as nas conven~:õ ~, como o te. tamento, herdeiros
conhecido , e pr~sente , etc" etc.

Ma, além rle !file isto im,JOrt:\I'ia pril'ar o cirladão bra ileiro
dcllI.l'o 110. cu paiz, rle l.1il'eiLos que lhe ~:IO PI'Olll'ios, quaudo
fosse elle o succé~sor e . e Lal'nas e a her':lllt,:a 110 todo ou em
pane 11I'OIIl'icdadl~ brasileir'a, preteução ii qlle o governo impe
rial jillllai~ podcl'Ía aClfuie ceI', accresce que a vel'(larle incon
le lavei é que as convençlie , especil1cando as hypothescs em
(\~e cabia a jul'i. dieção llos-consules nas succe õcs do sub
IltO elc ua na(:lie I'allecidos no Bra ii, tiverão unicamente
em I'isla eoul'el'ir essa juri dicção nos ca os em que pelo di
rello bra ilei 1'0 não houve e Quem entrasse na poso e, c ca
be~a do casal, pal'a uesta qualidade proceder, peranLe a au
Lorlilades (lo paiz, ao competenL inyenlario e partilha: o que
e!luII'ale a (liZel' que a jurlsclicçao roi conferida aos consules
Lao sórnentc [lal'a os casos em que a suecessão se considcra
I'acanle., .

Do I[lIe aeaha de expôr o abaixo assignado, segue-se que a
base da juri. dicção não e pUl'a e excln ivamellte a uacionali
Itarte rio fallecirlo, como pl'eteLllle a noLa collecti\'a. mas 0
brellldo a I'alla ele inLel'cs'ados presenLes, capaze Ile fazer valer
os sell rlil'eito', como se acha expre samente e taluido Das
convellçÕC~, .

N"cm póde se!fuc\' ue leve contrariar esta doutrina. a dccla
r~çao l'elL:I nas mesmas conycnções, de qU(}O direito de admi
IIrsLr:lI', e Iiquid:lI' as succe sões pertencerá aos consules, ainda
quunrlo os herdeil'OS sejão menol'es, filhos de esLrangeiros, uas
clllos. no Bra ii; pOl'que essa declal'ação é eyidentementc su
bordinaria ao que se acha antecedentemente disposto no pro
~1'10 :lrti:ro a qlle eSLá ineorporada; e simplesmente explícativa
(O Ileriouo em que e falla do herdeiros incapazes, em cujo
1I.1Imero estão sem duvida inctuidos aquelles menore ; tendo
SIUO, porem, necessario lazer delie espec·i(icada menção para
fieal' bem entendido que, não obstante a naciona·lidade do luga'r
do naScllllcllto, durante a menoridade, se~uell1,a condição civil.



- q",)

ções; oppondo apenas Q' ml~nci()nad<l: l\~:s lC;fIl:S
aos luminosos e ilT\~spoucliveis l'llciOL:illius c1a-

d.o p;ti f;tlleci~o, comQ faculta a lei dc 10 de SNelllbro de lBGO;
V15to. que a nao sei' CSSit üwu !t!'1dc, nüo sc 1)I)(1l'ria no 1IIIp 'rio
aP.lJlt.c;~r :.lOS 1l1<?1101'CS filltos (Ic (~SLl'allgciros aqui lli\sCidos, outl'a
ICI CIVil que nao fossc a brasilcira,

E foi seguramente nnla larga concess:1O OULOI'/.rad aus eon
~ules Cstrangeiros lias c()nvell~'Õ"s por parLl' do lnll)(~l'io, a d;\'
1I1tervcnção cxclusiva nos casos alli cspeC'iricados, concess:io
~.a q~al, C.oIlIQ _saben~_os Srs. sigualfl.rios (la I,Ola collccliva,
Jamal.s ate cntao havlao gozado, pUl'ljue o Que a clllelltal1te
l'eSpellO dispunha o regulamento du govcrno illlperi:ll de B fie
Novembro dc 185l, ll:llJ imporLava cssa jatl:rvclH;ão .) xrlu il":I,
que <;Ira as convenc;ões lhes eoncctlc.Ill, tendo principallllclllC
em VIsta, pela deelara 'ão qnan\()iW' menol'cs, evitar con::icLOs
provenientes da nacionalidaele ue orif!cm.

Em resumo de Ijuanto cleixa exposto, presume o aiJaixlJ as
signatlo haver c1elllonSlralio:

1.° Que o J:(ovel'llo illlperial não inLerpl'ctou a conl'ellçõcs
110 pOllto cantl'ol'Cl'liclo, lIlas I.raton, SÓmenLf', I'nnliarlo nos ex
pl'essos, e positivos LCI'IIHJS (lei las, (le Oppl\I' Illn p:1.I':llil'iro il pra·
tica irregular c alHI'iiva que ~e pl'utcnrlh intl'utinzir, (laullo
á1luelle ponto uma latilll(le flue se não continha uem n:l letra,
11em no ()SIJirito tl0 ajusLe filie o eSl.abell~een;

2.° Que, longe dc ser a dOlltriua do ç:ovcrno ill1ll1;rial illa
cciLal'cl, com6 os 81'S. signaLario' da nota Collcctil':t :linrlllio,
mas não tlemon trál'ão de morlo al;.(nlll , é I~!i;} a llnica PI'IICC'
dente, e cOlllpativ~1 eom as eSLipulaçõcs clara" C l.el"lllinallLCs
das convenções, qne não potlelll ser enLendidas sen:io 11(:105 sell'
proprios Lermos, viSlO que a IlIilLcria, C(1II1O Lalllllcm 5:1belll.Os
Srs. signatarios da nota, li exeIusil'alllcnLc sujeita ao direito
convenciollal.

Resolvido, pois, o governo impel'ial ii manter, c sLlstcnl,ar a~
convenções, segundo os 1.CJ'1110S claros, c precisos CIII qnc as
ajustou, jlllga o abaixo :lssignarlo conveni~l1tn l' capitnjar "~
presente uota os fundam 'lHos rles'a resoltll:ao, cmbora ,pI COIIS'
Lem da mencionada circular tle 27 de .fanciro do cOl'rente al1oo,
e das respostas nesse senLido ~ntcrionueute daelas ii algulls dos
Srs. signatarios ela nota collccti va. ,
. O aN. 7.° da 'llonvenção ~onsnlar celebrada entre o llllpeno
e a França, e os eorrcspoh'L1eflLCs arli.fjOs das dcmais COlll'en·
ções irlenticas, expre 'sall1ente dcclal'ao quc os consules telll
:1 faculdade de al'l"ecadar, e liquidar os espolios dQs SUbflitos, das
respectivas nações. 'lu,1l1do estes fallecercm: 1.., scm hal'cr
deixaclo hercleiros; 2,", ou excl;uLol'cs Lcstamentarios j 3.·, ou
quando os herdeiros forcm desconhecidos; 4.·, legalmenLe in·
capazes; li.o, ou estivcrclII au entes. . '

E' illconLesLavel, pois, flue ficárão assim prccisados, e Inlll
lados os casos ela intervcnção dal[uelles ag-cntes, não pode.lldo,

. nem devendo, por conseg-uinte., havei' dircito para CJigll'·sC
que seja ella aceil.a em quacsquer Outl'OS.

Pretende·se, líorém, que a ultima pane 00 pedorIo dos allu
didos arLigos quc diz: « Fica, além disso, enLendido que Odi
reito de administrar, e liquidar as successões, eLc. " confere aoS
coosules scmpre, e em todos os casos, aquelle direito.

Se triumphasse uma Lal inLcllig-encia, seguir-se-hia neces~a·
riameute que as referidas palavras do ulLimo pcriodo do arlill:0
questionado, não del'cm ser entclluiuas como [lhrasc, suhonli·
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quclla nota o ligeiro proleslo dalado ue 17 de
Aga'lo, (18)

na la :i, di po ições antcriol'e , a qlle aliás estão ri~oJ'osalJ1 'lIie
Jig-udas, mas () mo tcnllo por objet:to out\lrgal' aos cou 'ulcs
ulIla :lttl'ibllil;ão muito mais lata ilo qlle a cOlHida na pane
\ll'iucipal do mesmo,al'tigo, que IicarirL assilll sem razãO de ser,
c SCIII si~nil1l:a~:flo algllllla !

Mas é illlllitil'il a l'cplIgnancia ab 0lut1l de semelhante dOll
L~iua e01l1 a íl~telligellcia gl'ammatic;LI, e 10ljica do proprio ar
tig'O CIIl (Il~ 'tao,

,\ IIltima r:lI'te 011 periollo des e :lrti!\'o, decididamente não
eneerl',l, como ~e 1)1' tende, uma disposição nOV:1 ou di tincta.
]\1:feriu1Io-se evidentemente ás di 'po'iNes ant eedentes, de
Clal'3 apena '- como arlditamento - lambem nellas comprehco
didas, o menol'cs U:JSCif\OS no Brasil, filhos de estrangeiros,
sel(lIudo a faCilidade d:J !l'i de 10 de Setembro de 1860 .
. A prcval cei' outra intelli:rencia, I1carião sem duvida nulli
Ilcadas toda as \'cgl'as, e disposições expressUllleute estabele
cida no me mo artigo a que e acha cs a parte incorporada,
Sl'llI oU,tro alcance 011 fim que o rl, signil1c:lI' que a faculdade
cOllcedlda :lOS coo ulcs, dc Iiqu'da!', c administrar as succes
sões (los ubditos de suas naçóe~, tiO casos alli enumerados,
cabe-lhes aillda, na hYI)othese de pertencer a hcrança a me
nores brasileiro, I1lho de estrangciros, por ser-lhes applicavel
a excepção da cilada lei.

,1ustific:ldo as irn o pl'ocedilllCnto do S VCI'OO imperial, l' de
monstrada a improcerlen ia da rr.el:lln:lç:"io que 1':11. objecto da
nota collecfil':l, fechuil o ah:lixo a~'i~n:ldo :l pl't:scnt', obse!'
"ilUdo ao' , I' . ,iglln.tal'ios da JllI:nciUIl~ltl:l nota, qlle:\ interpre
tação que dilo ii cOn\'OIll:õe', ri qlle não pôdc prevalcr, 1', por
Que, como fica demou Irado, contral'Ía o qlle foi fi 'Ilas mesma
c tipulado, e de attcudc ii juri dicção territori:ll do Imperio,
,LI oO<TeaDllo-se de ([UC o a SUll1pto serÍl de\'idamente rccon

Siderado pelo rs,. i~nat:lI'ios da nota collecth':l, com a im
par~ialidade, e jusliç:l que elle exi:;-e, Dão menos que com os
SClltlmentos dc benevolencia, e :l1l1;zad qlle por si, e pelos seus
respectivos ljovel'nos testcllllllIi,i1rão ao de Rua Maq-cstadtl o
J!llperador, que cordialmente lhes corresponde, o aoaixo as
sll(nado aprovtli ta co ln prazei' o ensejo pa 1'3. r nO)':l!' aos mes
mos senhOl'es as seljuranças de sua mais alta estima, e apreço.
A' SS, EEx, Os 81'S, Jose de VascoDcellos e Souza, DOIll Juall
Blauco deI Valle, ConfIe .Fé d'Osti:lni . c aos 51'S. Conde P, de
DI'eda, e EUljenio Emilio Rafr'ard.- João Pedro Dias l"ieira.

(i8) Nota collectiva do ag-cntes de Portug:ll, Uespanha, 1t:llia,
França, e Sul sa ao travel'llo illlperial. Rio de Janeiro, 17 de
Agosto de 1864. Os abaixo assignado , relH'c entantes de Por
tugal, Hespanha, Hali:l, França, e Sllissa junto do governo im

,peml, tem a honra de accusar a recepção da nota de V. Ex,
d~ ,2~ ~c Julho, pela qual responde á nota collc(:tiva que lhe
dlrlglrao no 1.0 de 1Ilaio, sobre a interpl'etação dos ::trtiljOS de
su~s eonve9ções respectivas, relativos ás suecessões de estran
gClros falleeidos no Brasil. V, Ex. volta em sua nota aos ar
gume!1to de detalhe que, ao que parece, havião sido esgotados
lla~ diversas comrnunieaçõcs trocadas entre cada um dos abaixo
as Iguados, c o sovemo imperial.

Nao ~odendo semelhante discussão scr acompanhada el\1 notas
cOllectlvus, nas quaes s6 sc pôde estabelecer pl'Íllcipios c firmar



Como consequcncia do presente 'onflicto, e
clTlquant.o os governo,; contraclantes, por mutua
deliberâçi'io, não resolvi50 definitivamente esta
pendf'ncia rle tanla gr'i\virlarlr., o gabinete ím
periill reiteron ás prcsidencias de provincia as
inslfllccões eladas nll cirelllar ele 27 (le .Janeiro
de 1864., pela ne 6 de Fevereiro de 1186;); (19)
senrlo qlle cntrelnnto as sallltares providencias

..dessas circulares forão. de cerlo modo, poste
riormente np.utralizadas pelo aviso reservado do
minislerio dos negociC's estrangeiros de 17 de
Junho de '18G~. rnnnrlanrlo vigorar, como regll
lares, jnventnrios alé li:ntào concluidos nos con
sulados com violur;ão das clausulas dos pactos
vignlltes, e por ClljO motivo se levanlúru o li
tigio que lemos esboçado. (~O)

a convicção I111S qnc as assignão, os abaixo assignal10 del'cm
lilUitar-se a lIIâuter a doutrilla de Sflns gorcmos respectivo, c
a' sua propl'ia sobre a qnestão em lil,igio. e protestáll de a.n
tcm:lo contra todos os actos qlle prejudiquem aos seus naclO
llaes, c llue cstârião cm opposição com o que cl:u'alllente rc
sulla, segnndo a sua opinião, da letra das COIIVCOçõcs cousularcs
existen tes eutre os seus governos, e o govel'no im perial.

Os abaixo assignados aprovei tão-se com prazer desta occa
.sião para renovar á V. Ex. as seguranças de ua muito all~
consideração. A' S. Ex. o Sr. João Pellro Dias Vieira. Jose
de J'asco1tc6llos e SOl/;:;a. Juan Blanco del Ya/le. Fé. Conde P.
de B feda. Eugenio Emile Ra/Tará.

(19) ViJ. a circular 110 anncxo do Relatorio de 1861i.

(20) N. 1. ne~ervado.-2.a secção. :Ministerio dos Dell;ocios
estrangeiros. Rio de Janeiro, 17 de Junho de 186ii. 111m. e
Exm. Sr.- De conformidade com a ileliberação tomada em
conselho de ministros, tenho a homa de dirigir-me a V. Ex.
para fazer-lhe a cgllinte communicação: V. Ex. sabe que os
agenl.es das potencias qUH cclebrárão convenções cousularcs
com o Bl'a ii especialmente os de Portugal, tem assumido cm
JUuitos casos attribuições que essas convenções IlJes Dao CO!)
cedem em materia de arrecadação, administração, c liquldaçaO
pc heranças.

A doutrina do gov.erno imperial tem sido claramente exposta
em termos geraes, e applicada segundo elles a cada um dos
casos que se tem apresentallo; ainda não foi alterada, e.o go,
verno imperial continúa a pensar que é ('lia a unica legItima,
e autoris3da pela letra, e espirito das convenções.

O govel'llo imperial se julga com o direito de restabelcccr
pelos meios ordinarios a cOlllpetcncia da autoridade lo,cal, c'
em todos os caSO!f em que rô\' (lcsconheeida' quer porem at
~ender a considerações que 5C lIiC olrel'ccclll no exame deste
IInportante aS5umpto.
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Em face de todo este uebute era indispensavel
um acwl'uo eutl'e as potencia siguaturiüs <.Ias
conveDçôe con ulares para que os etl'cito de"e'
lljuste. interna ionaes, dc\ idümenle cutcndiLlos,
pudessem ler execução pacifica, e de elflJill'ü(:udü
das illlC'rminnv is L:ulllendus Clltl'e ÜS üllluridudes
lerl'iloriaes do Brasil, e os agentes 'ollsulures.

Nessas Yisla o goveruo bl'üsJleiro, sempre fJl'O
pen o a lel'miual' arnig,,<velmente os {;onfll<.:los
illlernaciona , commelleu ao bürão do Penedo
li in 'utnblJl1cia de enteod l'- e com o gove1'00
f'rnnccz sobre o de culuce dessa di vergelll;iu, e
com eII'eilo cm 21 de Julho de 1860 concluiu-se,
() a. ignou-se em !'<Il'iz, UOla dec.1aração inter
pretativa do url. 7,° da cOilven~üo consular com
a FraDc'a.

ob o"mcsmo modclo, ~ com 'as convenientes mo
rlifi ações, ubscreverào-se ulteriormente iguaes
accOl'do '0111 a Suissa, c POl'lllgal.

A dedara(:ào interpr talivü lera. porém a vir,·
lude de vonsoliclar cm uas s solidas, e dura-

Nos inn:nt:lrios :I que me refil'o procederão sem duvirla os
agentes con ulal'cs em boa fé, :lcl'editando tLue estavão os seus
acto comprehendidos nas (lis~o~ições da convençõe.
,Abrangem esse invental'ios mtel'esscs numeroso, e de Cl'es

Ciclo \'alol', e estes podcrião soffrer grave prejuizo pelas de
longas pl'OVeniclltes da inst:luração de novos processos.

Accresce ainda tlue o govel'llo imperial tl'ata de cheg:lr a.
um accol~do com as naçõc , que celebrárão :IS conveuções
Consulares, ácerca dos pontos m:ll interpretado, e i so acou
selha-nos a não alterar o que se acba 'Concluido em lJOa fé, e
))01' causa da e"XJgel'ada amplitude que no começo da execução
uas Convenções, se deu aos artigos que se referem ao assumpLo
Cm questão.

Allendendo a estas consider:lções, resolveu o gove1'l10 de Sua
Magestade que se não lel'aute questão ácerca dos iuventarios
que estão concluidos, e em que os agentes consulares, inter
]ll'e~ando muito largamente :IS convenções, exorbitárão das
3lll'Ibuições que lhes forào conferid:l , e se deixe que surLão
aquelles inventario todos os sens effeitos .
.COllllllunicanclo á V, Ex, est:l resolução do governo impe

rdla~, resta-me declàrar que'eHa D~IO importa :I menor alteração
a IDtelligencia que o mesmo govel'llo tem dado as eonvcnções

consularcs, c que, como eu disse, p:lrece-lbe a unica legiti.m:l.
Tellho a honra de rcíter:lr :I V, Ex. os protestos de mlDha
mai alla estima, c distincta consit!eraçilo.-José Antonio Sltraiva.
A.' S. Ex. o SI'. ,rosé 1'hol11a7. Nabuco de Araujo.



domas o de envolvimento, c a execução ua
con venções consulares?

A adminislração conjuncla d'Ü consulcs, e das
"i'Has bra 'ileirlls cabe('as de casal, e bem as im
a circum lunci.l de nüo· se ler firm'} 10 expressa
meute o pt'illcipio do domicilio como indicadot'
da lei applictlvcJ ús partilhas que devem ser feitas
]Jelos j II iws lel'rilOrines, não farüo brolar nOVilS
dilliculdarles?

Terminando esta resenha historicn. reproduzi
remos ainda a opinião q!le acima avenlllfamos
adversa á prúrnlllgar;üo da lei de 10 de Setembro
e á celehração das convenç~es, (21)

Além dos incidentes que, ahi I1cão consignado,
das desavenças originadas por es~es ajustes, das
duvidas supervenientes que obrigúrüo o gabine
te imperial a interpretilr succes:sivamente, já as
disposições d,lquelJa lei concernentes á naciona-

, lidade dos filhos de estrangeiros nascidos no Impe
rio, (2:2) já a diffcrentes clausulas das mesmas con-

(2t) Em Buenos-Ayl'cs os filhos de estrangeiros são declarados
nacionae , e pOI' mais de ulJla \"ez Lem sido susciLada !JeI3S
gl'andes potencias esta qucstão. Alli POI" ru a diplomacia tcm
cedido á razão, e á eueq;ict tio governo, apoiada na opinião do
paiz. •

Mais de uma. represenLação foi feita neste senLido ao govemo
briLannico, e lOdas Geárão em solução. Finalmente irlLel'peIlado
o govemo na camara dos commllns em sessão de 1) tle Abril de
1S~ií pOI' um membro da oppo i(,'ão, 1'( spondeu sir' Robert rcel,
então primeiro min;stl'o da Grã-Bretanha no terlllOS seguintcs:

lC Não portemos negar a um EsLa]o estrangeiro o direito que
possue á submissão de todos quantos nascem no seu territol'iO,
E' Lambem principio das lei inl!'lezas 'que o filho de estrangeiro,
nascido no territorio in[jle::, é subdito natural de S. iiI, Britanllica,"

(22) Pretendeu tambem a. legação de Portugal que fossem cli·
minados do alisLameutO da guarda nacional, e do serviço mi
litar os cidadãos filhos de PO!'Luguezes, bem como os menorcs
de que LI'aLa a lei de 10 de SeLembl'O, não eSLando sob o dll
minio patemo, e tendo renda sulficieme para viverem indepcn
dentes; por avisos pOJ'ém do ministerio dos ncgocios estran
geiros de 14 de l\Iarço de 1865, e do da justiça de 2S do mesmo
mez, e anno, deciflio o govel'no pela negaLiva.

De igual fórma COnteSLou- e por nota ue 17 de Abril de 1865
endereçada á referida legação, a fnculdade que se arrogá!'a o
consulado POI'tuguez de conccder aos ftlhos de seus nacionacs,

• nascidos no Brasil papeletas declal'ando-os subuiws de por
tugal, ou no gozo rio direito que )'egula 110 Imperio o eslndo
civil dos estrangeil'o .

Vid, citatlo annexo no Relatorio de 1805.



vcncões, podemos exhibir cm prol de nosso modo
de p·ensur a valiosa autorit1üde de um nome que
figura com grande di 'tillCl,tÜO nos annues diplo
matieo do puiz, referimo-nos ao fallecido con
scllleiro Sergio Teixeira de Macedo. (23)

Dizia aquelle esclarecido Brasileiro em carta
aliciaI datada de 28 de Agosto de 18M, diri
gida ao secretario de estado dus relações exte
riores, a proposiLo dus convenções consulares, as
seguintes e expressivas palavras:

« Quando tive occasião de dar uma opinião a
1'.0 peito da opportunidade, e utilidade destas con
venções consulare', já cJla não podia aproveitar,
nern tenho a vaid,HJ e de creL' que teria sido se
guida, mas eu a dei em officio de 30 de Novembro
de '18112, dirigido ü um dos illustrudos anteces
sores de V. Ex.

« Pe~o licença a V. Ex:. para expressar o meu
pezar de v r que o governo imperial, naturalmente
movido por motivo:) de interesse publico, se apar
Lou nesta materia, de deveres, e attribuicões dos
con uLe" da politil.:a que têm seguido U l'espeHo
das relações commerciues. Um regulamento ema
IJudo do Imperador, corno ode Novembro de 18011,
que deasc liOS cus domínios regras a respeito dos
poderes, e regalias con ulnfes, de accordo com as
justas preLen~õcs il que se attendeu nu convenção
com a França, me p'lrecia meio mais vantajoso de
evitar conflictos .....

« esLa mutel'ia como na do commercio, e nave
gil~âo, a reciprocidade é ue toda illusoria. Dar,

(23) o conselheiro Svl'~io de Macedo, á cuja memoria pres
tamos rcspeilo'a vCllcra 'ào escl'l~vendo-nos em d:lla de 12 de
Dezembro dc i86:S, enviou·rlO' cópi:l, de ua [1ro[1ria lelra, do
oflieio que CIII 28 do A«oSlo de '186í dirigim ao mini tI'O das
I'~laçõe exteriores, fazendu saliente sua SUl'pl'ez;t por ver as-
Iguallo II;' nOla collecliva du '1," de Maio c1:\fJuelle anno, u

enviado de ILalia COIll quem o refcrido con elhciro negociál'a.
:t.l'espeeliva co'óv'en<;<i.u r;uu ulal', e explicando a letra do mesmo
~ll1ste, a (lu:ll se conlrapunha a reclamaçõcs da mencionada.
nola collectiva. Nesse impurtanle 'omcio, que in Cl'irçlllos no
le~lo (Ia cou\'enção com a llalia, tlcparão·se as o])servaçôcs
~Cllna LrallsCri pLas.

T. 33



porém, aos consules esll'angeiros as regalias que
nos convem dar por um regulamento revogavel no

. juizo do governo do Imperador é differcnle ele
reconhecer por um tratado cssas regalias como'
um direito.

« Alei que o minislerio de que tive a honra de
fazer parte fez iniciar no senado, dispen.;ava pal'a

. sua applicação qualquer accôrdo diplomatico.
Mas, se ainda assim conviesse pedir a reciproci
dade, se poderia corno cm outros casos declarai'
que só gozarião dos favores do regulamenlo os
consules das potencias que iguaes favores conce
dessem aos d.o TIl'asil. »

Se se tivesse adoptado o judicioso parecer do
conselheiro Sergio de Macedo, ou se ao menos
se tivesse feito acompanhar, como a copslitLJição
preceitúa, a lei de /10 de Setembro de um re
gulamento conlendo medidas adequadas para
sua fiel, e lilteréll execução, tendo em mira o
espirita, e as jnlençõcs dos legisladores que a
dictárão, e os fins politicas que a havião aconse
lh~do, é cerlo que se terião poupado á naçôo a
mar parte dos conílictos que, sem essas cautelas,
della germinarão, e quiça se haverião dispensado
as convenções consulares.
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Cl}!ll'enç[o entre o Senhol' D. Pedro II Imperador do Bra
sil, e o Imperador dos Fraucezes para I'egu.!ar os direitos,
privilegios e immunidades reciprocas dos consule, vice
consules, e chaneelleres, bem como as funeçDes e obriga
çõe a que ficão respec:LivamenLe sujeiLos nos dous paizes,
:lssignada no Rio de Janei!'o em 10 de Dezembro de 1860
e ratiliéada por parLe do Brasil em 22 do mesmo mez e
anno, e pela da França em 6 de Março de 1861. (24)

DO ARCHIVO DA. SECRETARL.(DE ESTADO DOS EGOClOS ES
TRANGEIROS.

Nós D. Pedro II, Imperador constitucional e
dafensor perpetuo do Brasil, elc. Fazemos saber
a lodos os que a presente curta de con6rmação,
appl'ovacão e ralificacão virem, que aos 10 dias
do corrênte mez e ánno de 1860 se concluio e
assignou-se nesla côrte do Rio de Janeiro, enlre
nós e Sua Mugestade o Imperador dos Fruncezes,
pelos respecliyos plenipoteneiarios, que se acha
vão munidos dos competentes plenos poderes,
uma convencão consular do leal' seguinte:

Sua Magestade o Imperador do Brasil e Sua Ma
gestade o Imperador dos Francezes, reconhece.ndo
a utilidade de se determinarem e fixarem, de uma
maneira clara e definitiva os direitos, privilegias
e immunidades reciprocas dos consules, vice-con-

d
(24) Foi promulgada por decreto n.· 2787 de 26 de Abril

c 1861.
.Trocárão-se as raLificações em Paris a 9 de lUarço do ann~

CL',l:1,dO entre o enviado brasileiro conselheiro José lIIUl'qucs.
IS }03, e o ministro Tllol1ycnel.
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sujes e ctancelleres, assim como ns Sllas [unc
ções e as obrigações a que ficaráõ respeclivamente
sujeitos nos dous paizes, re 01 vêrão celebrar uma
convenção consular, e nomeárão para esse fim
seus plenipotenciarÍos, a alJer:

Sua Magestade o Impera(]ol' do Brasil, o Sr.
João Lins Vieira Cllnsansão de Sinimbú, senafior
do Imperio, commendador da ordens de Christo
e da Rosa, grão-cruz da imperial 'Ordem aus
triaca da Corôa de Ferro, ministro e secretario
de estado dos negocios eslrangeiros; -

E Sua l\Jageslade o Imperador elos Francezcs, o
Sr. Joseph Léonce cavalheiro de Sainl-George ,
commendador da imperial ornem da Legiüo de
Ronra, e das ordens de Chrislo do Brasil e de
S. Mauricio e S. Lazaro ela Sardenha, cu en
viado extraordinario e ministro plenipotenciario
no Rio de Janeiro.

Os quaes depois de se terem communicado os
seus plenos poderes, que f01'ão achados em boa
e devida f6rma, convierão nos arliaos cguintes.

Art. 1. o Os consules geraes, consules e vice
consul\1s nomeados pelo Brasil e pela França,
serão reciprocamente admi ltidos e reconhecidos,
depois de npresenlarem a suas palentes, c
gundo a fórma estabelecida nos respectivos ter
ritorios.

O exequatur necessario para o livre exercicio
'ge suas fUIlcções lhes será dado gratis, e li
exhibição do dilo exequalur, as au~oridades ad
ministrativas e judiciarias dos portos, cidades, alI
lugares de sua re&i.dencia, llles permitliráõ o
gozo immediato das pl'erogativas inherentes as

uas funccões no districto consular 1'e pectivo.
Art. 2.0" Os consules geraes, consules e vice

consules respectivos, e os chancelleres adjuntos
á sua missão, goza 'úõ cm ambos os paizes dos
privilegios geralmente concedidos ao seu cargo,
taes como a isenção de alojamento militar, e de
todas as contribuições directas, tanlo pessoae
como de bens moveis ou sumptuarios, salvo to
tluvia se se tornarem propri türios ou possuidores
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temporado de bcn immov is, ou emum se
exercerem o c mmercio; e nes 'os cu. o lIcarúó
sujeito ás mesmas l~xus, encargos e contribuições
que os oulro purllcularc.

O con 'ules rrerae , consu le. , e vicc-consules nos
doas puize gozul'àõ, além disso, da immullidüde
pessoal, ex.cepl~ p los factos e aet que U legi laçãú
penal de França qual ificu de eri mes e pu ne como
111CS ; e, sendo negociantes, não lhes poderá sel·
applicarla a pen't\ de prisão senão pelos unicos
fartos de commercio, e nüo por cuusas civeis.

Poderão collocar por cima da porta exterior da:
sua casa as armas de Slli:l nctcào com a seO'Llinle
inscripção -Consulado rio Brasil 011 Consulado de
França -; e nos dias so\emlJes de feslas nacionaes
ou religiosas porlenlo tambem arvorar na casa
conslJlar a bandeira nacional.
. Comtudo, este signues exl riores não podt>rão
Jamais ser interprelauo como dando direito de
II ylo; serviráõ principalmenle para indicar uos
marinheiros ou ao' nucionaes a habilação consular.

O con ules gerue~i, consllle. e vicc-consules e
o cl!an~elJen:. adjunlo á SIIU missão, não poderão
seI' intimarIos ü comrlarecel' peranle o lribunaes
~o pajz de SlIil residen 'iu; quando a justiça local
ltvel' ne r.ssirJade de rccelwr delles nlguma infor
mação juridica, deverú pcdil'-lll'a por es -riplo, ou
tr,ansportar-se a seu domicilio para a receber de
V1Vfl voz.

qs alumnos consulares gozaráõ dos me mos privi
leglOs e immunidarles pessoaes que os consules
gerues..consules, vice-consules pu agenles con~ula
res.

Em caso de morte, impedimento, ou ausencia dos
consalesgeraes, cOllsules e vice-consules, os alum
nos consulares e chancelleres ou ecretarios serão
de diyeito admiltidos a gerir interinamente os
negoclOs do estabelecimenlo consular, sem em
baraço ou obstaculo por parte das, autoridades
locaes... que pelo conlrario lhes prestaráü todo
o a~xlho e favor, e os farão gozar, durante a sua
gcstao interina, de lodos os direitos, privilegios, e
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immuoic1adcs estipuladas na prcsontc convcnciio
"em füvo"r dos consules geraes, con5ules c vice
consules.

Para a execução do pal'agrapho ~nterior fica
convencionildo, que os chefes de missões consula
res, á sua chegada ao paiz de sua l'esidenclil, de·
veráó mandar ao governo uma lista nomioal das
pessoas que fizerem parte das mesmas missões; e,
se durante ellas alguma alteração houver nesse
pessoal; lhe darão rlisso tambem .conhecimento.

Fica especialmente entendido que quando uma
das duas altas parles contractantes e'icolher para
seu consul ou agente consular, em um porto ou
cidade da Olllra parte eontraclante, um subdito
desla, esle coosul ou agenle conlinuará a ser con
siderado como subdilo da nação a que pertcncer,
e ficará por conseguiúte sujeito ás' leis e regu
lamentos que regem os ni:lcionaes no lugar de sua
residencia, sem que, entretanto, esta obrigação
possa, por [órma alguma, coarctar o exercicio de
suas [uncções, nem infringir a inviolabilidade dos
archivos consulal'fls.

Art. 3.° Os archivos, e em geral os papeis de
chancellaria dos consulados respectivos serüo in·
violaveis, e não poderão ser, sob qualquer prelexto
e em caso algum, apprehendidos liem examinados
pela autoridade local. .

Art. 4.° Os consules geraes, consules e vice-con
s111e5, ou aqueUes que fizerem suas vezes, pode
rão dirigir-se ás autoridades de sua residencia,
e em caso de necessidade, na falta de agente diplo·
matico de sua nação, recorrer ao governo superior
do Estado em que residem, para reclamar contra
qualquer infracção que tiver sido commettida
pelas autoridades ou [unccionarios do dito Estado
aos tratados ou convencões existentes entre os dous
paizes, ou contra qualquer outro abuso de que se
queixem os seus nacionaes ; e terão o direito de dar
todos os passos que julgarem necessarios para obter
prompta justiça.

Arl. 5.° Os consules geraes e consules respectivos
poderão estabelecer agentes, vice-consulGs, ou
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ü~elJlc consulares nas differentes cidades, portos
ou lugares do Reu c1istricto consular onde o bem
t1 servico, qU0 lhes esta coo fiado, o exigir, salvos,
hem enLendido, a approvação e o exequatur do
governo territorial. Estes agentes poderüo ser igual
mente ec'colhidos d'enLre os cidadãos dos dous
pllizcs como d'enLre os estraogeiro , e serão muni
dos de urna paLente passada pelo consul geral ou
consul que os tiver nomeado, e debaixo de cujas
ordens elles deveráõ servir. Gozuráõ, al~m disso,
dos mesmos privilegios e immu oidades estipuladas
pela presente convenção em favor dos consules,
salvo as excepções mencionadas no urt. 2.° (20)

Arl. Ü. o Os consules geraes, consules, e vice
consules rCRpectivos Lerão dirêito de receber na
slIa chancellúl'ia, ou a bordo dos navios de sell
paiz, as declarações, e mais actos que os capitães,
equipagens ou pu sngeiros, negociantes e sub
diLos de sua nação quizerem alli fazer, inclnsi
vamenLe os tesLamentos ou disposições da ultima
vontade, 011 quaesquer ouLr05 actos de tabelliãot,
ainda mesmo qunndo os ditos ncLos tenhiio por
fim conferir hypotl!ecu.

Ellll' 'lnoLo, quando estes actos se referirem a
ben, immo\eis sitlludos DO dito paiz, um no
tario (:)u escrivão publico competenLe do lugar,
scrú chamado pum assistir Ú sua cele!Jl'ueão c
assigoal-os com o chuIJceller 011 Q agente, sob'pena
de uuJlidud c.

Os consules geraes, consules, e vice-coosules
respectivos lerão, al6m disso, direito de receber

(2S) o deereto n.O 2127 de 13 de ll'!al'ço de 1858, jlenniLl.iu
'I"e 1I0S lugares oucle não pllllesse chr:gar a acçào dos conslll's
cSll':Jngciros, delegassem elles algumas ele suas attribuições em
llessoas ele sua eonfiança (seul todavia gozarem elas immuni
. alies ,consulares) , sendo a nomeação ([ellas elependente elo
100pcl',al exequa LIlI'. Tendo ns convenções consularcs impl ici
lamente rcvogado esla concessão, substituindo-a por outras
~egras, expcdiu-sc a circular de 4 de Julho de 1864 aos presi-
enles, poncleraudo-Ihcs que em nenhuma das classes dos dc

Jtegados conslJlnres c1as cOllvcnç.Õcs üntravão os agcntes de quo
rafa G l\ecrelo de 1858.
\ Id. dilO anncxo :'0 Bcln/ol'ia de 1865.
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em suas chanc llarias quaesquer actos onven·
cionues entre um ou mais dus seus concidadãos,
e outras pcs_ou do paiz, em que residirem,
assim corno qualquer acto convencional que in
teresse unicamente li subdilos deste ultimo paiz,
('·om tan to que estes aclos se l'efirão a bens situados
ou a negocios que lenhão de ser tratados no terri
tor10 da naçfio a que pertencer o consul, ou o
agente perante o qual forem eBes passlldos.

Os traslados dos ditos actos, devidamente le
gülisados pelos consules gemes, consules e vice
consules, e elIados com o sello omcial do seu
eonsulado ou 'vice-consulado, farão fé perante
qualq uer lribunal, juiz, e au toridade do Brasil
e de França, como se fossem os originaes, e
terão resp ect4vamen te a m~sma força, e validade
corno se tivessem sido passados perante notarias,
e outros omciaes publicas competentes do paiz;
lUTla vez qne estes a(~tos sejão lavrados conforme
as leis do Estado u que o consul pertencer, e
ten11ão sido submcttidos previamente a todas as
formalidades de se110, ao r gisLro, insinuação,' e
li quaesquer outras fOl'maJiehdes que regem a
ma teria no paiz em que o acto liver de ser cum-
prido. .

Art. 7. 0 No caso de morte de um subdito de
uma das dua' partes contructanles no .lenitorio
ela outra, as autoridades Jocaes competentes de
veriÍ.õ immediatamcntc noticiaI-a aos consllles
gemes,' consules, e vice-con ules do distl'icto, e
esles por suu parle deveràõ communical-a á
aUloridades locaes, se anles tiverem elles disso
conhecimento.

No caso de morle de seus nücionaes fallecidos
sem deixar herdeiros, ou designar leslamentcjr~_s,

ou cujos herdeiros não sejão conhecidos, esteJao
ausentes ou sejão incapazes, os consules gerües,
(;onsules, ou vice-consules deveráõ proceder aos
actos seguintes:

4 •o Pôr os seBos ex-ameio ou ú requ erimenlo
d.as partes interessadas, em toda a mobilia e
papeis do fallecic1o, prevenindo com anlicipnção
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desle aclo a autoridade local competente, que
poderá assistir a e11e, e mesmo, quando julgue
conveniente, cruzar os seus sellos com os que tive
rem sido postos pp.lo conslll, depois do que, estes
sellos duplicados não poderão ser tirados senão
Cle commum accordo;

2." Formar tambem, em presença da autori
dade local competente, se esta julgar dever com
parcc r, o inventario cle todos os bens, e -eífeitos
flue o fullecido pos uin.

Velo que diz respeilo ao processo tanto da
apposição dos sellos, que deverá sem'pro ter lugar
o mui breve po s,ivel, como do inventario, os
coosule geraes consules e vico-consule fixaráõ,
de accori]o com n aUlQridade local, o dia e horn
cm que estes dou actos devert\õ ter lugar; pre
venindo-a por escripto, do que e\.la passará recibo.
e a autoridade local não e pre tal' ao convite,

que lhe tiver sido feito, os consnles procederáõ,
sem demora e ·sem mais formalidade, ás duas
operações já ciladas.

Os eonsules geraes, consules, e agentes vice
c.onsules farão proceder, egundo o uso do paiz,
á veada de todos os bens moveis da successâo
que se possão rieteriorar; poderão administraI-a
c liquidaI-a pes oalmente, ou nomear. sob sua
respon abilidade, um agente para administrar
e liquidar, sem que a autoridade local tenha
que intervir nestes novos actos. salvo se 11m Oli
mais sl1bditos do paiz 011 de lima terceira po
lencia tiverem direitos a fazer valer a respeito
dessa mesma successão; porquanto, nesse caso,
se sobrevier alguma difficuldade resultante de
lima reclamação que dê lugar á contestação.
não tendo o consul direito de decidU-a, deverá
ser levada aos tribunaes do pniz, aos quaes per
tence ,resolvel-u; procedendo neste easo o consul
?omo representante da successão. Proferido o
J~lgamento, o consul deverá executaI-o, se não
llver por I conveniente appellar, ou se as partes
não se accommodarem., continuando depois com
pleno direitG a liquidação que havia sido sus-

T. 31



- 266-

'Pensa, emquanto s aguardava a decisão do ll'Í
buna!.
. Os consules gerlles, consules, e vice-consules
serão todavia obrigados a annunciar a morte do
fallecido em um dos jornaes do seu. districto,
e não poderão fazer entrega da herança úu do
.seu producto aos legitimos herdeiros oa a sellS

. procuradores, senão depois de pagas tod ns a
dividas que o defunto pudesse ter contruhido no
pa-iz, ou de haver decorrido um anno depois do
dia da morte, sem que se tenha apresentado re
clamação alguma contra a herança.

Fica, além disso, entendido que o direito de
admini3trar e de liquidar as successões dos Frao
cezes faHecidos no Brasil pertencerá ao consul
de França, ainda quando os heI' leiros sajão
menores, filhos de Fl'ancezes, nascidos no Drnsil,
em reciproci'dade da faculdade que têm os con
sules do Brasil em Franca, de administrar, c
liquidar as successões de· seus nacionaes, e cm
casos identicos.
. Art. 8. o Em ludo o que diz respeito ti policia
dos portos, carregamento e descarga dos navios,
segurança das mercadorias, bens e effeitos, os
subditos dos dous pllizes oorão respectivamente
sujeitos ás leis e estatutos do territorio. Todavia,
os consules gerues, consules, e vice-consules res
pectivos serã.o exclusivamente encarregados da
ordem interior a bordo dos navios de commercio
de sua nacão. e só elles tomaráõ conhécimcnlo
de todas as desavenças que sobrevierem entre o
capitão, os officiaes, e os individuos que estiverem
comprehendidos, por qualquer titulo que seja,
no rol da equipagem. As autoridades locaes não
poderã.o intervir senão no caso em que as des
ordens que dahi res"ultarern forem de natureza
a perturbar a tranquillidade publica, ou quando
uma ou mais pessoas do plliz ou exlrauhas á
equipagem neHas se acharem implicadas.

Em todos os demais casos, as ditas autoridades
se limitaráõ a dar auxilio aos consules ger~e~,

consules e vice-consules, quando estes o rcq\llsl-
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títrcrn para mandar prender, e cond IJzir á cadca o
individuos da cquipagem que elles julgarem
conveniente alli recolher, em conseqnencia de
tncs dcsol'dcIts.

Art. 9..0- Os consules gentes, coasules, e-- vice
coo ules poderão maadar prender e remetter,
ou para bürJ.o ou para seu respectivo paiz, os
marinheiros e todas a.s outras pessoas que regu
larmente t- zern parte das equipagens dos navios
da naç,úo- respecLiva, que nüo sejão considerados
eomo passageiro., e que tiverem desertado dos
diLas navio . Para este um dirigir-se-hão por
c cripta li' autoridade lu~aes competentes, e jus
tificurliõ, pela exhibiçüo do registro do navio c
da matricula da equipng m, ou, no caso do navio
ter parLido, pela cópia dos dilas documentos
devidilmenke lcgf1lisada por elles, que os homens
reclamados füziüo pUI'Le da dita cquipagem ; em
vista desta reclamação, as im ju, lificada, não lhes
podel'ú ser denegada u entrega.

8er-111cs-ha, além uisso, duelo tOlO o auxilio e
apoio para a husca, captura e pl'isão dos ditos
de ertore , que poderão ser detidos e guardados
nas cadêas do paiz, a pedido e á custa dos
agenles acima referidos, até que esses agentes
Lcnhüo achJ.do occa ião de os rcmetter para o
seu paiz. Se, porém, se nflo orrerecer essa occa
sião dentro do prazo de trcs meze , contados
~o dia da prisão, os desertores serão postos em
lIberdade, o não poderão ser presos pelo mesmo
motivo. .
,Comtudo, se o desertor tiver commcttido, além

dlSSO, qualquer delicto em terra, a sua extradicÇão
poderá ser deferida pelas autoridades locaes até
que o tribunal competente haja devidamente jul
gado o ultimo delicto, e a sentença tenha tido
plena execução.

Fica igualmente entendido que os marinheiros
e o~ demais individuas que fizerem parte da
e,qUlpagem, subditos do paiz em que li deser .ão
tIver lugar, são exceptuados das estipulações d'
presente artigo.
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Art. 1:0. Todas asvezes que não houve1' eslipu,
Iações contrarias entre os donos dos navios, cm:
regadores e seguradores, as avarias que os navios
dos dous paizes tiverem soffrido no mar, indo
para seus respectivos portos, serão reguladas pelos
consules geracs, cOllsules, e vice-consules de sua
nação"; salvo, porem, se ,ubditos do püiz onde
residir o consul se acharem interessados nas
avarias; porque, nesse caso, ellas deverâõ ser
reguladas pela autoridade local, a nâo haver
compromisso amigavel entre as parles interes
sadas.

Art. 11. Tollas as operações relativas ao salva
mento dos navios francezes naufl'ugados ou dados
á costa no Brasil, serão dirigidas pelos cu11Sules
geraes, consules, e vice-consules de França; e re
ciprocamente, os consules geraes, consules, e
vice-consules brusi leiros dirigiráõ as operações
relativas ao salvamento dos navios da sua nação,
naufragados ou d'ados ii costa de França.

A intervençâQ elas autoridades locaes só terá
lugar nos dous paizes para manter a ordem, e
garantir os interesses dos salvadores, se forem
extranhos ás equipagC!ns úüufragas, assegurar a
execução del'S disposições que se devem ob ervar
para ii entrada e sahida das mercadorias salvadas,
e a fiscalisüçào dos impostos respectivos. ~a"au
sencia, e até á chegada dos eonsules ou v!ce
consules . deveráõ as autoridades locaes tomar
todas as medidas necessarias para a proLecção dos
individuos, e conservacão dos etleitos naufra-
gados. • .

Ficou além disso convenl;ionac!o que as mer
cadorias salvadas não serão sujeitas a nenhum ~I'
reito de alfandega, salvo o caso de serem admll-
tidas a consumo interno. '

Art. 12. Os consules geraes, consules, e vice
consules respectivo., e bem assim os aJumD~S

consulares, chanceUeres ou secretarios, gozaI:áo.,
nos dous puizes, de todos os ouLros privileg1fJ.sl
isenções e immunidacles que punI o futuro venha!>
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a ser conceuidus aos agenles da mesma categoria
da nação a mais favorecida, (26)

Arl. -I :3. Apresenle eonvenção vigorurá por dez
auno , a coular do dia ua lroca das ralilicu(~õ('S

que lerá lu"ar em Paris dentro do pruzo de quatru
mezes, ou ante, se rÓI' pos:ivel.

Se doze meze anles ue liudo o dilo prazo de dez
(Junos uenhumu da partes conlructanles liver rJ()
LiDcatlo a uainleuçàu de fazer 'e sal' seus eIl'eilos,
II conven~ão conlinuará ii vigorilr por mais um
anno, e a sim succes 'i vamenle de alloo em anno,
ale a expira~ão de um anno, (jontado do dia cru
que ul1Jü das parles a liver den II Dciudo.

Em testemunho do que os plellipotcnciarios res
pectivos as ignarJo u pr senle cOllveoç.ão, e lhe
puzerão o sello de .lIas urma· ...

Feita cm dllplicuta e as ignilda no nio de ,Ja
neiro ,w dez dias do I;!CZ de Dez l1lbrn do UUIIO

do Nascimenlo de Nos'o cnllor ,Jeslls Chrislo de
mil oitu( ('nl)s e SL~SCJJta. -Jocio Lills JI'W'i'l'a Can
setnsàu de Sl:nimvú,.-Le Chevalier de Saútt-GeoJ'gcs.

Declaração .;,t '.'p.'ct:ltha do art. ".0 .Ia convcnc:ão con
~lIla.'de tO do llc:tcmlll'o dc 1lSGO cnt1'c o Brasil, c a

F.'au\,a.

Huvendo u appli(jilçr..o do arl. ·7.0 da conven~ão

eou ulilr de '\0 de dezembro de 1860 dado lugar
aconUido de atlribuit:ão entre as autoridades do
Brasil, e o con ules (unçezes, o governo de sI/a
magestade o Imperador do Brasil, e o govern~ de
sua mage tade o Imperador dos Francezes, a~lmil

dos de igual desejo de pôr termo a esses confhctos,

(26) Por aviso do miai 'leria da justiça d 17 de Dezembro
de 1857 c consulta do conselho de estado de 23 de Setembro
de 186ií, é taLlliu-se que ás mulheres dos eOllsulcs, ou vice·
coasul~ cm exercicio, compele a immullidade dos I.llarid~
pa,l'a nao comparecerem per::lllLe o tnbullaes de slla l'eS!denCla,
a 11111 de deporem como te L'IllUllhas, devclldo sens depOlIl~elllo'
ser lOlila.dos em seu domicilio. Vil!. Jornal du COIlWWI'CW de 7
de llezembro de 186ii.
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rcsolvêr{w, de l;ommum uc.cordo, Gxar rleunilivu
mente u intcrprctaçüo do dito urtigo.

Em consequeocia os abaixo ussigoaclos:
Enviado extruurdinurio, ministro plenipotencia

fio de sua magestade o Imperador do Brasil, em
missão especirlljunto a sua magestude oImperador
dos Francezes; e ministro, e o secretario de estado
dosnp.gocios estrangeiros de sua magestade o Impe
rador dos Frul1cezcs, devidamente .autorizados,
convierão.no seguinte. (27)

§ 1.° No caso de morte de um subdilo de uma
das partes contractantes no territorio da outra, as
autoridades Jocaes competentes deveráõ immedia
tamente avisar os coasules geracs, eoasules ou vice
consules, em cujo distric~o occorrer o fallccimento,
e estes, por sua parte, se forem os primeiros a saber
do facto,deveráó dar o mesmo tlviso ás autoriJades.
Jocaes.

§ 2.° A administração, e liquidação da herança·
de um fraacez fallecido no Brasil serão reg,uladas do,
seguinte modo: .

Quando um francez fallecido no Brasil .não tive!'
deixado senüo henleiros brasileiros, ou quando>
com herdeiros [rancezes maiores, prc'sentes, e ca
pazes, concorrerem herdeiros brasileiros menores,
ausentes ou incapazes, o consul franl:cz nào inter
virá.

Quando entre os herdeiros do Franccz fallecido
no Brasil IlC'uver um ou mais frnncezes menores,
ausentes ou incapuzes, terá u consul a ad,minis
tracão exclusiva da herancu, senão houver viuva
brúsileiril de origem, nem' herueiro brasileiro ca
beça de casal, nem testamenteiro, nem herdeiros
brasileiros menores, ausentes ou incapazes. (28)

(27) Foi promulgada por dccrcto n. O 3711 dc 6 de OutUBro
<lc 1866.

Por circular d:lITuella mesma data, ás prcsidcncias, rccom
mcudou-se-Ihes Lodo o cuidado na lcal cxecução deste accordo,
cXlllicando-se-lhcs ouLrosim o alcancc e importancia de algu-
mas dc suas clausulas. .

(28) « MiuisLerio ela .Iu Li~:,I.- Foi C.·llcdido CID data llc U tle
• ovclIIl.Jro de 1808 o seguiule aviso;
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Si com um ou mais herdeiros francezeB meno
res, ausentes ou incapazes houver ao mesmo
tempo, quér uma viuva brasileira de origem, quér
um herdeiro brasileiro cabeça de casal, quer um
testamenteiro, quér um ou mais herdeiros brasi
leiros menores, ausentes ou incapazes, o consul
francez administrara u herança conjllnctamente
com a dila viuva brasileira ou dito cabeça de
casal, ou àito te~tamenteiro, ou o representante
legal dos ditos herdeiros brasileiros.

Fica entendido que aos herdeiros menores, nas
cidos no Brasil de pais francezes será applicado o
estado civil de seu pai, até a sua maioridade, de
conformidade com a Lei d~ 10 de Se tembro de
4860, e em reciprocidade da faculdade que tem
os consules brasileiros em França de administrar
c liquidar a herança de seus nacionaes nos casos
analogos.

Fica igualmente entendido que os legalarios uni
versues ou por titulo universal são equiparados
aos herdeiros.

Reciprocamente a herança de um brasileiro
fallecido em França será adm~nisl['ada e liquidadil.~
conforme as regras estabelecIdas pelo presente pa
ragrapho, no que não forem contrarias á lei
franceza.

~( A legação franceza reclama contra :l intervenção desse
j~lZO, na liquidação do espolio da subdHa de sua n:lção l1en
rlcto Antoinette, viuva Aubry, que l'allcceu nesta côrte a 29 de
Julho passado; deixando como unica hcnleil'a uma tilha menor
a~scn~e em França, e nomeando seus testamenteil'os a varios
cldallaos brasileüos.

" So está verificada a exiSLCnci:l tia hel'lleil'a menor e scn
cst?llo civil fl'allcez, na conformitlade da declar:lção interpre·
latl~a, pl'Omulgucla por (~ect'eto n." 3111 . de. (i qe Outubro de
{8GO, § 3.0 , periodo 15. 0 , e claro que a \JCTllIdaçao da herança
compete ao consul fr:1l1CC7., eonjunctamcnlc com o tcswmell
leu'o bt'asileiro (citado § 2.0 , períollo 4.. 0 da tlec!:lração); ill
Gllmbinclo corntlldo ao juiz em LaOS casos a divisão e partilha
da bcmnça, bem como :lS contestações re!:lLiv:ls ao direito
horellitario, collação legitima e terça (§ 6.0 da declaração).

li .C.uillpre, pois, qu'e V. S. iuforme sobre o facto de 1ll0(\~ a
ltabllttal' o goveruo imperial a resolver sobre esta reclamaçao.

li Deus gU:lrtle a V. S, - José iJ'I(('l'ti'l1iano de Alencar.- 1'. juiz
de orllhão. da côrte. »
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-§ 3. o Nos ca~os em que, nos termos do pll1'agrapho
unlecedente, tiver.lugar a intervenção exclusiva do
consul, deverãõ os consules gerues, consules, e
vice-consules :

1.° Pôr sellos, quér ex-oflieio, quer ii requeri
mento das partes interessadas, em loda u mobilia
e papeis do defunto, prevenindo com anticípação
u aUloridade local competente, que podera assisti!'
ao acto, e alé, se julgar conveniente, cruzar com
os seus sellos os que houverem sido postos pelo
consnl.

S.o l"azer tambem em presença da competente
uutoridade locill. se esta entender' que deve compa
recer, o invenlario de lodos os bens, e objectos
possuídos pelo defunlo. .

§ 4.° Pelo que diz respeito á dupla operação
da-appo iç:.ão dos sellos, que devera: effectuar-se
no mais curto prazo, e do inventario, os consules
geraes, consules, e vice-coosules fixaráõ, de
accordo com a autoridade'local, o dia e hora em
qu~ ambas estas operações deveróõ ter lugar;
o aviso do consul a autoridade sera feito pO!'
escripto, e esta aecusará a recepção. Se a autoridade
1Qca1 não comparecer apezar do convite que lhe
tiver sido feito, os consules procederáõ sem d~
mora, e sem mais formalidade, ás duas supraCl
tadas operações.

Os l3e1los duplos postos pelo consul e pela auto
ridade local, só seriío levantados de commum
uccordo. Todavia, se o consul deixar deconer
quinze dias sem chamar a autoridade local para
levantar os seBos, esta lhe ped,irá por escripto que
fixe dia e hora em que 'essa operação devera ter
lugar., c elle uccusarú recepcão do aviso que houver
recebido; si o consuI nãó responder no termo
de oito dias, a autoridílde -Jocal procederá sem
demora, e sem maisIormalidade ao levantamento
dos se11os, e ao invetltario.

§ 5.° sio falJecimentosederem umalocalidade
onde não haja agente consular da nacionalidade
do defunto, a autoridade local dará disso parte
immediatamente ao governo, e procederá á [lppO~
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SICUO do sellos, e no inventario dos bens da. he
ra'nça. O governo avisará n nutol'idade consular do
districto, a qual poderá comparecer no lugar, ou
no.mcar, sob sua responsabilidade, um agente
para liqllidar a herança. Entl'etanto continuará.
11 autoridade local a administrar, arrecadar, e liqui
dar essa l1eran.a até a chegada do consu I ou do agen
tc nomeado acl !wc pelo cousul, o qual proseguirá
enlão na liquidação, si ella nüo estiver termi
nada; e si já o c ti ver, a au toridade local lhe entre
gará o producto liquido da herança.

§ 6." Os consules geme , consules e vice-consu
les, nos ca ·os em que, nos termos do paragrapho
segundo, lhes compete exclusivamente a adminis
trüção e liquidação das heranças, farão proceder,
de conformidade com as leis e usos do paiz, á venda
de todos os bens movei da henmç.a susceptiveis
de deterioração. e ürrecadarttõ o producto da
rcnda. l'odenlo lIdminis,tl'ar e liquidar pessoal
mente ou nomear, ob sua responsabilidade, um
agente, para adrnini. trar, e liquiLlal' a herança.
HeceberiÍ.õ as rendas, aI ugue-is e quaesquer rendi
mcntos vencidos, cobraráõ as Quantias devidas á
herança, l'eceberáõ o producto da venda dos bens
moveis e da dos immoveis, no caso de haver sido
e la autorizada pelo Juiz, pagarúõ os credores,
darão quitação aus devedores, e (;Umprirciõ os le
gados.

A herança assim liquidada será dividida entre
os herdeiro, Lle conformicaue' com a partilha que
s~rá feila pl'1o Juiz competente, o qual nomeará,
:\ houver lugar, peritos para a avaliação dos bens,
formii~ão dos quinhões, o Llesib'Jlação das tornas.

Em caso nenhum os consules serJo juizes das
contestações relativa:; aos direi tos dos herdeiros,
c?llações ii herauça legitima e terça. Estas contesta
l;oesserão submettidas llOS trilJunaes competentes.

S 7.° Si sobrevier alguma questüo, qUél' entre os
cohenlciros. quér entre os herdeiros c terceiros
que se julguem com direito contra a herança, esttt
lllle tãu deverá 01' devolvida aos tl'ibunaes com
petentes, figurando O cansul, nos casos em lluq

'J'.
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elle administra só, Ílosttermos do § 2.°, como l'cpré'
sentante da herança .. (Proferido o julgamento, o
consul deverá executal...o, si não tiver por conve
.niente appellar, ou si as partes se não houverom
accommodado amigavel~eRte, pr0segllindo cfe..
pois, de plano, na liquidação que ha via sido sus
pensa, emqQanto se aguardava a decisão do tribu
nal.
. § 8.° Os ditos consules gemes) cõnsales e vice
consules serão obrigados a mandar annullciar a
morte do fallecido em uma das gazetas do sel.:l
dist1'Ícto, e nào poderão fazer entrega du herança
ou do seu producto aos legitimos herdeiros ou aos
seus procuradores, senão depois de pagas todas as
dividas que o defunto tiver contrahido /10 paiz, ou
depois de haver decori'ido um anuo da data do
fallecimento, sem que se tenha apresentado recla
mação alguma 'contra a herança.

Antes de qu.alquer distribuição ·aos herdeiros do
pr:oducto da b.erança deveráõ paga'r os direitos do
Tllesouro.
. § 9.° A. autoridade· locai é a unica competente
;para proceder á abertura do testamento. Si dUl'an
te a apposição dos se1l0s, ou feitura do inventario·,
o consul achar um testamento, descreverá a fórma
exterior delIe no seu processo verbal, o rubricara
perante as partes interessadas e presentes, o porá
debaixo de sello, e dará parte ao Juiz territorial
.competente, para que eBe abra o testamento segun·
,do as fórmas legaes. Si o ,testamento do defunto
:estiver depositado no consulado, o consul promo
'verá a sua aberlura pelo juiz territorial. As questões
'de validade do t~stamento serão submetLidas aos
~uizes competentes. '

§ 10. Quando hOllver lugar a nomeação de ú~
tutor, ou de um curador, o consul promoverá, SI
por outro modo não estiver providenciado, a
,mesma nomeaç&o peia autoridade local compe
tente.

§ 11. Si ao tempo do fallecimento, os be~s
o~ parte dos bens de uma herança, cuja adml
lllstr~ão e liquidação pcrtenção ao consul, noS
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termos cI:o § 2.°, se acharem emuargados-,. penlJo
rados ou sequestrados, o consul não poderá tomar
posse dos ditos bens, antes do levantamento do·
embargo, penhora ou sequestro. O consul terá o·
direito de ser ouvido, de velar conjunctamente
com o til tal' na observancia das formalidades
legaes, e si a execu ção se effectuar, receberá o re
manecente do prodl1cto da venda. Si durante a,
liquidação feita pelo consul, nos termos do § 2.°,
sobrevier um embargo, penhora ou sequestro dos
bens, ou parte dos bens da dita herança, o eonsul
ou o agente nomeado por elle para liquidar a
herança, será 'nomeado guarda ou depositaria dos
bens embargados,. penhorados ou sequestrados.

§ ~2. Os consules geraes, consoles e vice-con
sules, ainda mesmo no caso, em que o § 2.° lhes
concede a faC1J.ldade de intervir nas herancas de
seus nacionaes, não poderão pôr seItos nem inven
tariar os bens de seus nacionaes fa11ec.idos depois
de haverem sido declarados fallidos. A adminis
tração e liquidação desses bens serão. feitas con
forme as leis especiaes do paiz.

Fica entendido que o consul conserva sempre o
direito de velar, a bem dos menores e com os tuto
re~, .em que sejão preenchidas as formalidades
eXigIdas pela lei.

§13. Os consules geraes, consules e viee-consules,
mesmo no caso em que o §; ~v lhes concede a facul
dade de intervir' nas heranças de seus nacionaes,
não poderão pôr se11os, inventariar, administrar
nem liquidar os bens de um seu nacional, que
pertencer a uma sociedade commercial, Serão obri
g~dos neste ponto a se conformaI;em, quér com as
dlS,posiçóes especiaes estipuladas no co~tracto de
so.credade, quêr com as regras· estabelecIdas pela
leI commercial do paiz. Si a sociedade continuar
depois da morte do socio, o consul receberá para
os herdeiros as partes dos lucros que lhes coube
r~m; si a sociedade fôr dissolvida por morte do
dIto socio, O, consul deixará liquidar a sociedade
~or .quem competir, e receberá sómente a parte
lIquIda que·pertencer á dita. herança.
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Fica entendido que, nos casos previ tos pelo
presente paragrapbo e pelos dOlls precedentes,
o consul tem sempre o direito de velar, ti bem dos
menores, no cumprimento das formalidades legues.

§ 14. A supervenjenciú de herdeirus maioi'os e
capazes durante a liquidação, começaua pelo con
sul, nos termos do § 2.°,. não faz cessar os poderes
do consuI, senão quando nã~ bouvel' mais um '6
incapaz ou ausente entre os heI deiros, por cujo
interesse, ene intervinha ~ si os dito~ herdeiros se
lornarem todos maiores (!l capazes antes de linda a
liquidação, e si elIes se a-presentarem t€Jdos, quer
em pessoa, quér por procuradores, sera o cOllsul
obrigado a entregar-lhes toda a liquidi..lção.

§ 15. .Nos casos em que a administraçãt:> c liqui
dação se fizerem em commorn, nos termos do § ;2,0,
pelo consul, e a viuva, ou o cabeçu de casal, ou
testamenteiro, OH o representante legal do~ meno
res ausentes ou incapazes, cujos inLeresses não
estiverem sob a pro~ecção do consol, todos o
actos de 'apposição de sellos, inventario, adminis
tração e liquidação, deveriÍõ SBr feitos em com
mum, fllnccionando o consul e'a viuva, ou o cabe~a
de casal, ou o testamenteiro, ou o rel'lresebtallte
legal dos ditos menores até a IJarliIha deHnitinl',
como dous liquidadores encarregados da liquida
ção da mesma sociedade; nenhuma desobriga será
valiosa si não estiver revestida das dtl<l.s assigna
turas.

§ 16. Si os herdeiros forem todos maiores, capuzes,
presentes e da nacionalidade do consul, poderão,
de commum accordo, encarregar o dito consul de
administrar, liquidur e mesmo partilhar os bens do:
herança. Mas, si a herança comprehender i~
moveis situados liO puiz, sera chumado um tabellião·
ou escrivão (notail'e"ou omeier public) competente'
do lugar, para assistir ao acto de partilha amigavel,
e assignar com o chanceller sob pena de nullidade.

Os consules geraes, conslI les e vice-tonsules
respectivos terão além disto o direito de receberem
em sua chancellariü, a requerimento de toda~ aS
partes inlero5sadus, qualquel' aoto de parlllha
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amiguvellle nm herança de seu nacionaes, com
tanto que todos os herdeiro ejão maiores, me!;mo
quando houver entre os herdeiros suhditos do paiz
anue elles re idirem, urna vez. bem entendido,
que e 53 partilha só diga respeito a bens situados
TIO territorio da nação a que pertencer o consul ou
acrente perante quem for feita.

Os traslados destes actos de parlillu, devidamen
te legalisüdos pelos consules gemes, consules e
vice-consnles, e sellados eom o ello dA seu CClllSU

lado ou vice-consulado, furão fé em juizo perünte
todos os tribu nue ,j uizes e autoridades do Brasil e
duFrança, e terão"re pectivarnente ame maforçae
valor que teri5.o, si fos em pa sados por ta})el
liães e ontro' escrivães competentes do paiz, urna
vez que esses actos sejão lavrados conforme as
leis do E tado 11 que o coosul pertencer, e que
tenhiio sido ubmeltidos préviêlmentc ás forma
lidades do sello, ao registro, insinuação, e a
quaesquer outra formalidades que regem a ma
teria no paiz em que o acto de parLilha dever ser
executado.

§ 17. Si 11 herança de um subdito de uma das
duas partes contractantes, füllecido ab intestato
no territorio da outra, se tornar vaga (vient à
tombeI' eu deshérence), isto é, senão hou ver
nem conjuge sobrevivente, nem herdeiro em gráo
successivel, essa heran<:a, tanto moveI como im
moveI, deverá ser devolvida ao Estado em cujo
te1'1'itorio tiver morrido o dito subdito .
. Dep~is da apposição dos sellos, o jniz territo

nul eXIgirá do cansaI em nome do Estado o ín
venlill'io dos bens do defunto. Tres anuuncios
s~1'iio puhlicados successivamente por diligen
CIa tio juiz territorial, de tres em tres mezes,
no jornaes do lugar em que a successão se
houver aberto, e nos da capital do paiz. Estes
ullnuncios deveriÍó conter os nomes e pronomes
lia defunto, o lugar e data do seu nascimento, si
forem conhecidos, a profissão que exercia, a data
~ lugar de sua morte. Annuncios semelhantes
serão publicados, ti. diligencia do juiz territorial
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por intcl'medi-o do consulado brasileiro em Pari,
ou do consulado. francez no Rio de Janeiro, nos.
jornaes da cidade mais vizinha do lugar do nas
cimento do defunto. O consul procederá a admi
nistração e ii liquidação da herança, segundo as
regras estabelecidas pela conven~.ào. Si, passa,dos
dous annos, contados do fll11eeimento, não se
tiver apresentado nem herdeiro, nem conjuge;
,quér pessoalmente, quél' por procurador;. o juiz
territorial ordenará por uma sentença, qlje será
intimada ao consul, a entrega ao Estado. Oconsul
entregara então á fazenda publica todos os ob
jectos e valores provenientes da herança, e bem
assim todos os documentos relativos a adminis-·
tração e ás contas dil herança:. A. administração
da fazenda publica tomará posse della, llcando
obrigada fi dar conta aos herdeiros ou conjuges
que possão depois apparecer, em conformidade
com a lei do pai21..

Tal é a interpretação q,ue .os gov:ernos do Brasil
e da Franca declarão,. de commum accondo, daI'
ao art. 7. o' da conven.Q.ão de· .\ O de Dezembro de
1~60, e que d'ora em diante servirá de regra na
applicação do dito a.rtigo.

Em fé do que os abaixos assignados assi'gnárão.
a presente declaração;. e nena puzerão o sello de
suas armas.

Feito e expedido Dor duplicata, em Paris, aos
21 de Julho de 18613.:--( L. S.) Penc.do.-( L. S. l·
Dro1byn de Lhuys.
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'Conrençiio entre o Senhor O. Pedro II Imperador do Brasil, e
o gOVCf'OO da Confederação l1elveLica p:\l'a regular os direitos,
privilegias, e illlll1unidailes reci!}roca dos cOl1sules, vice-con
sülcs, e ch:\Dcellercs, bem como as funcçõe , c obl'i~ações a
que lieão I'e pecLivamente sujeitos nos dous paizes, assignada
no Rio de Janeiro em 26 de ,faneiro de 1861, e raLificad;t por
parLe do Bra ii cm 13 de Agosto do mesmo 3.nl1O e pela da
Suissa cm 10 de Fevereiro de 18G2, (1)

DO ARCllIYO D.\. SECnET.l.RLI. DE ESTA.DO DOS ECOClOS
ESTlUNGEUlOS.

Nós, D. Ped ['O II Imperador Constitucional e
Defen 01' perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber
a todos os que li pru, ente carta de confirmação,
approvação, e rutiGcação virem, que aos 26 dias
do mez de Janeiro do corrente aono de 186 J
conc~L1iu- c e nssigooll-se ne ta côrte do Rio de
,Janeiro, entre nós e a Confederação Suissa, pelos
r~'pcClivos plenipotenciarios, que se achaviío mu
nIdos dos competentes plenos poderes, uma con
ven .ão con nlar do teor seguinte:

~, M. o Imperador do Brasil e a Confederação
SUl'sa animados do reciproco desejo d~ estreitar
(lS laços de amizade que tüo felizment0 subsistem
C~üre as duas nuções, dando ás relações commer
ClUes todo o desenvolvimento possivel e a mais
ampla protecção, reconltecêrão que para conse-

tl) PI:o~n ulgada por decreto 11,0 2951:1 de 21- de Julho de 1862.
11 I'OCUI'U O'SO as ratificações em Deme em 26 de l\!aio do mcs
\0 allllO.



- ~80-

guir esse fim, um. dos meios mais efficazes seria
celebrar uma convençelo especial tendente a fixar
c determinar de uma maneira clara e definitiva
os direito, privilegias, e immunidildes dos con
sules, vice-(.;onsules, e chancelLere , bem como
suas [llnCçÕeS, e os de, eres u que ucuriÍã sujeitos
nos dous paizes. (2)

l'al'il esse Jim nomeúrão seus plenipotenciarios,
D. saber:

S. M. o Imperador do Brasil, o Sr. João Lins
"Vieira Cansansâo de Sinimbú, senador do im
])erio, commendador das ordens de Christo e da
!tosa, grâ-crllz da imperial ordem austi:'iacJ. da
Coroa cle Ferro, ministro e secretario de estado
dos neg cios estrangeiros.

E o aHo Conselho l?ederal Suisso, o Sr. Jean
Jacques ele Tschucli, seu enviado eXlraordinario
110 Brasil.

Os qUiles, depois de se lerem communicado os
seus plenos poderes, que forDo achados cm boa c
devida fúrrnil, eon "ierão !Jos artigos seguintes:

ArL 1." Cada ullla das atLus partes contractanles
terá a faculdade de norneUl' COrl 'ules geraes, COI1
sules, e vir.:e-cocsules para os portos, cidades, ou
lugares dos Estados da outra, onde são, ou forem
}Jrecisos oara o de 'envolvimento do commercio,
_e bellel1cio dos interesses dos seus respectivos
subditos; rescrvando-se o direito de exceptuarem
quulquer locaiidncle ondé não julguem conve
llicnte (J c, tnbelecimento de laes agentes.

11rL. ~. d 03 consules gerucs, consules c vice
c0115ules, llomeudos pelo Brasil e pela Conrcde-

'rüt;110 Sllis:;[l, não poderüo en trilf' no exel'cicio
ue suas fvncçães sem que pl'eViaulente submet
t(\o as suas JJomeq.ções á approvu'.;ão e excq1wtnr
de cada um dos dous governos, segundo tl fÓl'ma
estabelecida liOS respectivos terl'itorio~).

(2) A 8uissa havia anteriol'Il1CnlC ~lI\hel"Íl1o ás tlisposiçõcs 1\0
dCl:rcLo '11." 835 ue 8 de NovclIJuru tle 18ii1 por accoruo LOlIIa
do cm n:versacs üe 2;) üe OUlubro c 2 de Nuvembro UC :1~5~.
YiJ. Relataria üe 'li:ll);).' ,



A.s ulllorillades udmini trativas e judiciarias dos
riislriclos para,onde forem nomeados taes agentes,
ti vista do ete'luatur, que lhes será concedido
gralis, os reconheceráõ immediatamenle no exer
(:icio de suas altribuições e no gozo das prero
g"ltiías e privilegios que lhes são inherentes.

Fica subentendido que a cada llmR das altas
pnrles contractantes cabe o ctireito de cassar o
e.req1tatu1· do referidos agentes, quando assim
ojulgue conveniente, dando os motivos que a isso
a determinárão.

Arl. 3.° Os consules geme, con ule ,e vice
f'onsules respectivos, e os chancelleres adjuntos
ii .ua mi ão, gozaráõ em ambos os paizcs dos
privilrgios geralmpnte concedidos ao seu cargo;
laes como isenç.ão de alojamento militar, e de todas
ns contribuições directas, tanto pcssoaes como
de bens moveis ou sumptuarios, salvo, todavia,
si sr. tornarem proprietarios ou pos uidores tem
pararias de bens immoveis, ou emfim se exer
cerem o commercio, porque nesses casos ficaráõ
sujeitos /IS mesmas taxas, encargos e contribuições
qllC os outros particulares.

Os cons\Jles gemes, consules, e vice-cons1lles,
gozuráõ além disso da immunidade pessoal, ex
cepto pelos factos e actos criminoso ; c sendo
negociantes, só lhes poderá ser uJlplicada a pena
ele prisão por factos de commercio, e não por
causas civeis.

Poderão coJlocar sobre a porta. exlerior da casa
consular o escudo das armas ela sua nação, com
ii seguinte legenda: Consulado da Confederação
Suissa, ou Consulado elo Brasil; e nos rlias ele so
lemnidades publicas, nacionaes ou religiosas, po
derão arvorar em suas casas ii bandeira nacional.

Estes signaes dislinctivos, porém, só serviráõ
para indicar aos nacionaes a habitatião consular,
não podendo jámais ser interpretados como elando
direito de asylo nem a pessoas, nem a objectos de
qualquer natureza, nem de sublrahir a casa, e aos
q.ue nella habitão ás diligencias das justiças ter
fltoriaes.

T. 38



.....--·282 -

r 1rt. ".\..6 05 'consules geraes, consules, C více
consules, e chancelleres adjuntos.á snl1 missão,
não poderão ser intimados para compa,recer pe
rante os tribunaes do paiz de sua residencia.
Quando ajustiça local necessitar delles alguma
int'ormaçilo judiciaria, deverá requisilal-a pur es
cripto, ou dirigir-se li seu domi<.;ilio pum havel-a
de viva voz.

o Al't. 5. o No caso de morte, impedimento 0\1

ausencia dos coasules geracs, consU!1es, e vice
consules,. os chancellel'es, sceretal'ios r ou pessoa
designada pelo titular para o sub. tituir, sol.> ua
responsabilidade, durante a S\H\ ausenciu, serüo
admittidos a gerir interinamente os negocios con
~ulares, com prévia appro'iaçã-o da primeira au
toridade 10Cál do districto commln-r, a qual lhes
:marcará o pl:azo que julgar suifieiente para so
licitar e apresentar o exequalU't' do governo geral.

Mediante aquella approvação, e dlJraJlt~ o re
ferido prazo designado pela primeira autoridade
local, gozaráõ os mesmos agentes de todos os di
reitos, privilegias, e- immunidades inherentes ao
cargo.

Para execuçiio clus dis-posições precedentes, dc
veráõ os chefes dos consu lados, á sua chegada,
remeller ao governo geral uma Esta nominal das
pessoas adj:Lluhas ao mesmo consulado, dando
conhecimen to im mediato de qLlillq uer alteraçào
que haja nesse· pessoal.

Fica especialmente entendido que, quando l'lQ1a
das duas altas partes conlractanles escolher para
seu consul ou agente con olar, em um porto 9u
cidade da outra parte contractante, um subdllo
desta, este consul ou agente continuará a ser con
siderado como subdito da ·nação á que pertencer,
e ficara por conseguinte sujeito ás leis e regula
mentos que regem os nacionaes no lugar de sua
residencia, sem que, entretanto, esta obrigaçãO
possa por fórma alguma coaretar o exercicio de
suas funeçães, nem infringir a inviolabilidade dos
archivos consulares.

Art. 6. 0
O;~ archivos e documentos relativos aoS
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negocias do coos·lJlados serão ínviolaveis, e ne
nhuma autoridade poderá, sob qualquer pretextoy

flevasslil-o , apprehendel-os e examinai-os: cum
prindo que para esse fim estejão completamente
.cpal'udos dos livros e papeis relativos ao com
mnrcio e ind ustria que possão exercer os res
pectivos con ules e vice-consules.

No caso de morte de um agente consular, sem
ubstituto designado para encarregar-se do ar

chivo, a autoridade do lugar procederá immedia
mente á apposição dos silos no mesmo archivo,
na pre ença, se fór pos ivel, de um agente con
sular de outra nação, residente no districto, e
na de duas pessoas pertencentes ao paiz, cujas
funcções consulares exercia o fallecido; e na falta
destas, na de duas pes O&S notaveis da locali
(Iade, as quaes cruzuráõ os eus sellos com os
da referida autoridade, devendo-se de tudo la
vrar em duplicata o termo, um dos quaes
será enviado ao consul a que esteja subordinada
a agencia consular.

Quando se houver de entregar o archivo ao
agente designado para substitu-ir o fallecido, o
levantamento dos sellos verificar-se-ha em pre
sença da autoridade local.

Art. 7" Os consules genles, consules, e vice-con
sules, ou aquelles que fizerem as suas vezes,
poderão dirigir-se ás autoridades de sua resi
dencia, e em caso de necessidade, na falta de
agenle diplomatico de sua nação, recorrer ao
governo superior do Estado em que residirem,
~ara reclamar eonlra qualquer infracção que
l~ver si.do commettida pelas autoridades ou func
CIOnanLJS do dito Estado aos tratados ou conven
Ções existentes entre os dous paizes, ou contra
q.ualquer abuso de que se queixem os seus na
ClOnaes ; sendo-Ines permittido dar todos os passos
qu.e julgarem necessarios para proteger os direitos
e 1nteresses de seus nacionaes.

Art. 8. o Os consules geraes, eonsules, e vice
consules respeclivo terão o direito de reeebel~

cm suas c.hérnccllarias as declarações e mais eLo
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que os negociantes, ou suud"itos de sua ni:l~ão

q uizerem ali i fazer, inel usi "alllen te os LesLan lenLus
ou disposit;ões de u1Lima vontade, ou quaesquel'
ouLros 81;Los de tabellião, ainda mesmo qllando
os ditos acLos tenhào por fim conferir hypuLheti:l.

Entretanto, quando estes actos se referirem li
bens imllloveis siLuüdos no dilO Pi1iz, 11m notariú
on escrivão publico competenLe do lUgcll', será
thamado lJura assiblir ú sua celebração, e as ig
nal-os com o chüncdlcr, uu o agente, ob pena
Lle nullidade.

Os consules geracs, eon sujes, c vice-con 'ulc
reslJectivos terào, além disso, direito de receber
em suas chancellilrias quüe quer actos convell
cionaes entrp. um ou muis dos seus conciJadiius, e
outras pe soas do paiz em que residirem, as 'jm
corno qualquer ucLo convencional que inLercs'e
unicamenleásuudilOs desLe ultimo paiz, com tanto
que esLes üctos se rerirão 8 bens §itul'I.dos Oll a
nogociQs qlle teuhilo de ser traLados no Lel'1'itorio
da naçào a que pcrteDl:er o consul ou ugeutc,
perauLe o quul furem ellcs passados.

Os Lraslados dos diLos aeLos, deyi<..Iamontc lega
lisados pelos consules geme, , con 'ulu~, c viUe-l:Ull
sules, e sellados com o sello ofIil;ial do seu l:üllsula
do uu vice-üonsuiado, furtlo t'e pOl'uuLe touus os Lri
bunacs, juizes, eüuLoridüdesclo BI'asil e da Suis'o,
corno se fossem os proprius originaes. e Lel'ao
respectivamenLe a me nla fonja e vulidade COlllf)

se ti vessem sido pU' adas peranLe noLarios e outru
offi(jiaes publicas competentes do paiz, uma Yt:z
que esL s ados sejão lavrarIas ClJl1forme as lCls
Llo Estado a que o consul perLeot;er, e LCllhuo
ido suumetLidLJs préviamenle a todas as forma

Jidat.les do sell6, ao registro, in inuillião, e a
quaesquer ouLras formi.l'lidaues que regem a ma
teria no paiz em que o aeLo tiver de ser Culll
lJl'ido.

Art. o. o ~o cU'O de morte de um suuJilo de
lima das duas altas parLes cunLractuutes no tel'
fiLorio da outra, as autorillades locues CUlIllJe

tenLes deverúõ imlIlcdiatumeutc llotivíul li UOS
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consules gerae', consules e vice-consuIes do dis
tricto, e e sles por sua parte deveráõ comm unical-a
as autor idDdes Iocaes, se antes tiverem elles disso
coohecim eo lo.

No Cüso de morte de seus nacionaes, fallecidus
sem ler deixado herdeil'Os ou designado tesLa
meoLeiros, ou cujos herdeiros não sejão conhe
t:idos, ou sejão in terdic:tos, os consules gentes,
eoo 'ules, 011 vice-consules deveráõ proceder aos
actos seguintes:

1.· Por os s~llos, ex-olieio ou á J'cquerimen to
das partt's interessadas, em todos os moveis e
papeis do fullecido, prevenindo com anticipação
deste üclo a autoridade local competente, que
poderá LI elle assislir, e mesmo quando julgue
cOllveuiente eruzar os seus sellos ·com os que
tiverem 'ido postos pelo (;ol),'ul,. depois do que
estes sello::; duplicados não poderão sel' Ievüntadus
senào de commum accordo.

2. o Formar tambem, em presença da autoridade
local competente, se esta julgar uever compa
recor, o inventario de todos os bens e effeito
que o fallecid o possui fi.

Pelo que diz respeito ao processo, tanto da
llPposição dos sellos, que deverá sempre ter
lugür omais breve passiveI, como do inventario, os
cOllsules gerues, consules e vice-consuJes fixal'áõ
de i.l(;cordo com a autoridade local, o dia e hora
em que estes dous U(,jtos deveráõ ter lugar, pre
venindo-a por escripto, do que ella accusal'á
reCibo. Se a autoridade local não se prestar ao
convite que lhe tiver sido feito, os consules {Jro
?etleráõ, sem demora e sem mais formalidades,
as duas oppera\ões já citadas. .

0::1 consuLes gel'aes, consules, e vioe-consuIes
[urJo proceder, segundo o uso uo paiz, á vencia
de todos os bens -moveis da successüo que e
~ossão deteriorar; poderão adminislraI-a e liqui
diJI-a pessoalmel.lte, 011 nomear, sob sua respon
sabilidade, um ngente para administrar e Ii(!uirlar,
sem que a autoridade lucal tenha que illtel'vir
llessl'S noyus actus, salvo se um ou ll1üis sub-
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dilos do paiz ou de uma terceira polellcia liverem
{Iireitos a fazer valer a respeito de sa mesma suc
cessão; porquanto, nesse caso, não tenclo o eoo ui
direito de resolver a qlJestão, será esta levada aos
tribunaes e julgada seguodo as leis do paiz em
que os bens, moveis ou immoveis, estcjão si
tuados, procedendo o consul como represeotullte
da successão.

Proferida a sentença, o consui deverá ex.ecu
tal-a, se não tiver por conveniente appcllar, ou
se as partes nüo se accommodarem

Os consules geraes, consules e vice-consllles
farão todavia anounciar a morte do subdito de
sua nação em um dos jornaes que se publique
no seu districlo consular, e não poderão fazer
en tl'cga da herança ou do seu producto ao le
gi limo'> herdeiros. ou a seus procura dores, cnão
rlepois de satisfeitas todas as divida s que o de·
funto pudesse ter contrahido no paiz, e de pagos
os impostos respectivos, e de haver decorrido.
um anno aepois do dia da morte sem que se
tenha apresentado reclamação alguma contra a
herança.

Fica além disso entendido qlle o direito de
administrar e de liquidar as successôes dos
Suissos fallecidos no Brasil pertencerá aos con
sules da Suissa, ainda quando os herdeiros scJãO
menores, filhos de Suissos nascidos no BrasIl,
em reciprocidade da faculdade que têm os con
sules do Brasil na Suissa de administrar e de
liquidar as successões de seus nacionaes cm
casos identicos.

Art. 10. Os cousules geraes, consules, e vice
consules respectivos, e bem assim os chancelleres
ou_secretarios, gozaráõ nos dous paizes de todos
os outros privilegios, ise neões e immunidades
que para o futuro veo hão·a ser concedidos a~
agentes da mesma ca legoria da nação a maIs
favorecida.

Art. ,11. A presente convenção vigorará p~r
dez aonos, a con lar do dia da troca das rall~
ficações. EIl ü co n tinuará a ser obrigatoriu por

..
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mais um anno, se doze mezes antes da expirnç50
do primeiro peri o do nenhuma das altas parles
contructanles tiver declarado á outra pa'rle, por
uma notificação omcial, qlle renlJn~ja ii convençào
c assim successivamentc, de anno em anno, até
ii expiração dos doze mezes que se seguirem a
lima semelhante declaraC;ão, qualquer que seja
o lempo em que ellü seja feita.

AI'l. ,12. Esta convencão serú su bmellida, de
parte a parte, á approvação e ratificação das
autoridades competentes respectivas de cada nIna
rias allus partes contractun tes, e as ratihcações
serão trocadas em Berne dentro de seis mezes
a contar desta data, ou antes se fôr possivel.

Em testemunho do que, os plenipotenciarios
respectivos, sob reserva das ratificações mencio
nadas, éissignárão a presente convenção escripta
nas linguas portugueza e franceza, e lhe puzerão
o se1l0 de suas armas.

Feita em duplicata e assignada no Rio de Ja
neiro aos vinte e seis dias do mez de Janeiro
do ~nno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos sessenta e um. (L. S.)
João Uns Vieira Cansansão de Sinimbú (L. S. )
J. J .. de Tschud'i.

Deehll'ação Cclt.a por oCC'.lsião da troca {las ratiOc:lções.

o abaixo assignado, Cavülleiro A. Loureiro en
carregado de negocios de Sua Magestade o Im
perador do Brasil junto da Con federação Suissa,
e o abaixo assignado Jacques Staempfli presi
dente da Confederacão Suissa, tendo-se reunido
hoje no palacio federal, em Berne, para proce
derem á troca.das ratitlcaç.ões de Sua Magestade
o Imperador do Brasil e do Conselho Federal,
da convenção consular, concluida e assignada
no Rio de Janeiro em 26 de Janeiro de 1861,
e tendo conferido a dita convenção, e achada em
boa e devida fórmn, depois do addicionamenlo
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no seguo'do paragrapho do art. 9.° da r.r)llvenrito
as palavras - ou ausentes -, depois dus páia
nas _. sejão interdictos -, eifectuou-se a troca
das ra lifica~ões.

Fica outrósim declarado, por este acto, que o
addicionamento acima mencionado terá a mesma
força e vigor como se esti vesse inserido no Lexto
original da cOllvenção, e qlle, além disto, nos
tel'mos da deelaraçào do abaixo assignado en
carregado de negocios do Brasil, feita por sua
1lola de 12 de Maio de H~62, a omissão na supra
dila convenção das palavras-ou ausentes -, que
tornou necessario o seu arJdieionameoto, é clevilla
a uma tircumstancia iute.iramenle accidenta1.
. Em fé do que os abaixo nssignados lavrárão

a presente declaração, que assignárão em du
plicata e sellárão com seus sellos. Feita em Berne,
cm 26 deMaio de 1862-(1. 8.)0 plenipoten
ciario do Brasil João Alves Lo w'ciro -( L. S.)
O plenipotenciario da suissa. Staempfli.

Aeeordo interpretativo do art. 9,0 dI. COllveol}ào de 26 de
Janeiro de tSGt cclcbrada enh'c o 81'asil e a Suissa.(3)

O governo de Sua ~lagestade o Imperador do
Brasil e o conselho federul da Confederacão SlIissu,
animados do desejo de pôr termo aos': conflictos
lJue appareceram relativamente ús atLribuições
conferidas aos consules suissos no lmperio do
Brasil pelo ürt. 9,° da Cunvenção Consular de
26 de Janeiro de 1361, auLorisu['üo, de commum
nccordo, os abaixos assignados a fixarem defi
nitiyamenle a interpretação do dito ar~igo pela
seguillLe

DECLARAÇÃO:

§ '1.° No caso de morte de um subdito (1'CSSOI'
tissanl) de uma das partes contractuutes no Ler-

(3) l'l'oJ11ul;;alo 1101' decreto ll." 4075 de 18 de Janeiro de 1868,



- .:..89-

\'itorio da outra, as autoridades locues competentes
deyerá5 immediatumente avisilr os consules geraes,
consules, ou vice-coasules, em cujo dislrictú
oecorrer o fa1tecimento, e estes, por sua parte.
se forem os primeiros a saber do fuela, deveráõ
dar o mesmo aviso ás autoridades locaes.

§ 2.· A administração e liquidação da herança
de um Suisso fullccido no Brasil serão reguladas
do seguinte modo:

Quando um Suisso fallecido no Erasil não tiver
deixado senão herdeiros brasileiros, ou quando,
com herdeiros suissos maiores, pr~sentes e ca
puzes, concorrerem herdeiros brasileiros meno
res, ausentes, ou incapazes, o consul suisso não
intervirá.

Quando, entre os her'deiros 'do Suisso fallecido
no Bràsil, houver um ou mais Suissos menores,
ausentes, O.lI incapazes, terá o consul a admi
nistração exclu iva da herança, se não houver
viuva brasileira de origem, nem herdeiro brasi
leiro cabeça de eusal, nem testamenteiro, nem
hcrdejros brasileiros menoreS, ausentes, ou in
capazes.

Se, com um ou mais herdeiros suissos menores,
ausentes, ou incapazes. houver ao mesmo tempo
quêr uma riuvu brasileira de origem, quét um
herdeiro brasileiro cabeça de cusal, quér um
l?Sl?menteiro, quér um ou mais herdeiros bra
Stl~Il'OS menores, ausentes, ou incapazes, o consul
SIllSS0 adrainisltrar/l [l herança conjunctamen.te
Com a ditu viuva brasileira, ou dito cabeça de
cas~l, ou dito testamenteiro, ou o representante
legal dos ditos hel'deieos brasileiros .
.Fica entendido que aos herdeiros menores, nas

eldos no Brasil de pais suissos. será applicado o es
lado~ivil de seu pai, até a sua maioridade, de con
formulade com a Lei ele 10 de Setembro de 1860,
e em reciprocidade da faculdade que tem os con
sules brasileiros na SUiSSll de administrJr e li
quidar a hernnça de seus nacionlles -DOS casos
analogos.

T. 37
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Fica igllulmenle entendido que os legalarios
llniversaes, ou por tilulo universal, são equipa·
rados aos herdeiros,

Reciprocamente a herança de um Bl'asileiro
fallecido na Suissa será adminislrada e liquidada
conforme as regras estabelecida pelo presente
parugrapho, no que não forem conlrarias á lei
,suissa.

§ 3.° Nos casos em que, nos termos do para
grapho antecedente, ti ver lugar a intervenção ex
clusiva do consul, deverâõ os consules geraes
consules, e vice-consules: '

1. c Por sellos, quêr ex-oflicio, quêr a reque
rimento das partes interessadas, em toda a mo
bilia e papeis do defunto, prevenindo com an
ticipação LI autoridade .local competente, que
poderá assistir ao acto, e até se julgar conven ienle,
cruzar com os seus senas os que houverem sido
postos pelo consnl.

2: Fazer tambem em presença da competente
autoridade local, se esta entender que deve com
parecer, o inventario de todos os bens e objectos

. possuídos pelo defunto.
§ 4,° Pelo que diz respeito á dupla operação

tia apposição dos se11os, que devel'C\ eífectuar-se
no müis curto prazo, e do inventario, os consules
gernes, consules, e vice-consules fixaráõ, deaccordo
com:l autoridade local, o dia e hora em que ambu.
estas operações devel'aõ ter lagar; o aviso do
onsul á autoridade será feito por e:icriplo, e esta

accusal'ú li recepção, Se a autoridade local não
comparecer, upezar do convite que lhe tiver sido
feito, os coosules procecleráõ sem- demol'a, e sem
mais formalidades, ás duas supraciladas ope
racões.

ÓS seUos dIlplos postos pelo coo ul, e pela au
-toridade local só serão levantados de commum
accordo. Toauviu, se o consul deixar decor.rer
ql:linze dias sem chamar a. alltoridade-Iocal para
levantar os sellas, esla lhe pedirá por escripto
que fixe dia e hol'u em que essa operação ~e
'Verá. ter lagar, e elle accusurá recepção do aVISO
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q1JC houver recebido; se o cou uI não 1'e pondel'
llO terlIlo de oilo dia , a ulltoridade local pro
cederá sem demora, e sem mais formalidade,
ao le\'antamen~o dos se11os, e ao inventario.

§ 5." Se o fallecimento se der em uma locali
dade onde não haja agente consular da nacio
nalidade do defunto, a autoridade local dará
disso parte immediatamertte ao governo, e pro
cedel'á á apposição dos seBos e ao inventario,
dos bens da herança. O governo avisará á au
toridade consular do districto, a qual pQderá
comparecer no lugar, ou nomear, sob. sua res
ponsabilidade, um agent.e para liqnidar a herança.
Entretanto continuará a autoridade local a admi
nistrar, arrecadar, e liquidar essa herança até a
chegada do consul ou do agente nomeado ad hoc
pelo consul, o qual proseguirá então na liqui
dação, se ella .não estiver terminada; e se já o
estiver, a autoridade local lhe entregará o pro
dur,to liquido da herança.

§6. o Os cODsules geraes, consule e vice-consules,
IlOii casos em que nos termos do paragrapho se
gundo, lhes compete exclusivamente ii ad ministra
ção e liquidação das heranças, farão proceder, de
conformidade com as leis e usos do paiz, á venda
de todos os bens moveis da he"ança susceptiveis
de detet'ioração, e arrecadaráõ Óprodueto da ven
da, Poderão administrar e liquidar pessoalmente,
ou nomear sob sua responsabilidade, um agente
para administrar e liq \lidar a herança. Receberáõ
a~ rendas, alugueis, e quaesquer rendimentos ven
ClgOS, cobrarM as quantias devidas á herança, re
ceberáõ o producto do. venda dos bens moveis e
d.a dos immoveis, no caso de haver sido esta auto
rIsada pelo juiz, pagaráõ aos credores, darão qui
tação aos devedores, e curúpfÍ'ráõ os.1egados.

Aherança assim liquidada será dividida entre
os herdeiros, de conformidade com a partilha que
stlrlÍ feita pelo jlliz competeute, o qual nomeará,
se houver 1.11gar, peritos para avaliação dos bens,
for.mação dos quinhões, e designação das tornas.

Em cu o nenhulll os consules serão juizes das
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conte tacões rela tivas nos direi los do 11 erc1ci ros,
collaçõesá heranca legitima e terça. Estas contcsta~
ções serão supmettidas aos tribunacs competentes.

§ 7. o Se sobrevier alguma questão, quér entre os
co-herdeiros, quér entre os herdeiros e terceiros
que se julguem com direito contra a herança, esta
questão deverá ser devolvida aos tribunaes com
petentes, figurando o cousul, nos ca os em que

. eUe administra sÓ,nos termo do § 2." como repre
sentante da herança. Proferido o julgamento, o
consul deverá executal-o se não tiver por conve
niente appellar, ou se as partes se não houverem
accommodado amigavelmente, proseguindo de
IJois, de plano, na liquidaçfío que havia sido sus
pensa, emquanto se aguardava a decisão do tri
bunal.

§ 8. o Os ditos consules gcraes, consules, e vice
consules serão obrigados a mandar annunciür a
morte do falleciclo em uma das gazetas do seu dis
tricto, e não poderão fazer entrega .da herança, ou
do seu producto aos legitimos herdeiros ou aos
seus procuradores, senão depois de pagas todas
as dividas que o defunto tiver contl'ahido no paiz,
ou depois de haver decorrido um anIlO da data do
fallecimento, sem que se tenha apresentado re
clamação alguma tontra a herança.

Antes d~ qualqu'er distribuição aos herdeiros
do procluclo da herança deveráõ pagar os direito
do thesouro.

§ 9. o Aautoridade local é a unica competentepa
1'a proceder á abertura do testamento. Se durante
a apposição dos se11os, ou feitura do inventario, o
consul achar um testamento, descreverá a fórma
exterior delle no sea p1'ocesso ve1'bal, o rabricará
perante as partes interessadas e presentes, o pora
debaixo de selIo, e dará parte ao juiz territorial
competente para que elle abra o testamento se
gundo as fórmas legaes. Se o testamento do de.
funto estiver depositado no consulado. o consul
promoverá a ua abertura pelo juiz teritorial. As
questões de validade do testamento serão sub
mettidas ao juizes conipetcntes.
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§ '10. Quando houver lugar a nomeação de um
tutor, ou de um curador, o consul promoverá, se
por outro modo não estiver providenciado. a
mesma nomeação pela autoridade local compe
tente.

§ 11. Se ao tempo do fal1ecimento, os bem ou
partes dos bens de uma herança, cuja admiui$
tração e liquidação pertenção ao consul, nos ter
mos do § 2.°, se acharem embargado, penho
rado ou sequestrados, o consul não poderá tomar
posse dos ditos bens antes do levantamento do
embargo, penhora, ou sequestro. Ocons,ul terá o
direito de ser ouvido, de vp.lar conjunctamente
com o tutor na observancia das formalidades le
gaes, e e a execução se effectuar, receberá o rema
nescente do produeto da venda. Se durante a li
quidação feita pelo consul, nos termos do § 2.·,
sobre, ier um embargo, penhora, ou sequestro dos
bens ou parte dos bens da dita herança, o consul,
on oagente nemeado por elle para liquidar a he
rança, será nomeado guarda ou depositario dos
bens embargados, penhorados, ou sequestrados.

§ 12. Os consules geraes, consules, e vice-con
sules, ainda mesmo no caso em que o § 2. o lhes
concede a faculdade de intervir nas heranças de
seus nacionaes, não poderão pôr sellas nem in
ventariar os bens de seus nacionaes fallecidos de
pois de haverem sido declarados fallidos. A ad
ministração, e liquidação desses bens serão fei tas
conforme as leis especiaes do paiz .
.F~'l entend ido que o consul conserva sempre o

dlreJl9 de velar, a bem dos menores e com os
tu~o~es, em que sejam preenc.hidasas formalidades
eXIgidas pela lei.

§ 13. Os consules geraes, consnles. e vice-con
su)es, mesmo no caso em que o § 2. o lhes concede
a.faculdade de intervir nas heranças de seus na
clon?es, nâo poderão pôr sellos, inventariar.
a~mInistrar, nem liquidar os bens deum seN nu
c~onal, que pertencer a uma sociedade commer
clal. e1'50 obrigados neste ponto.a se conformarem
quér Com a clisposiçõe cspcciaes e tipnlacla \lO
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contracto de sociedade, qUél' com as regras estabe
lecidas pela lei commercial do paiz. Se a sociedade
continuar depois da morte do sacio, o consul
receberá pal'a os hel"deü"os as partes dos lu
cros que lhes couberem; se a sociedade fó!'
dissolvida por morte do dito sacio, o consul dei-'
xará liquidar a sociedade por quem competir, e
receberá sómente a parte liquida que pertencer á
dita heranca. .

Fica entêndido que, nos I:asos previstos pelo
presente paragrapho e pelos dous precedentes, o
consul tem sculpr~ o direito de velar, a bem dos
menores, no cumprimento das formalidades le
gaes .
. § U" Asuperveniencia de herdeiros maiores,

e capazes durante a liquidação começada pelo
consul, e nos termos do § '2. o, não faz cessar os
poderes do consul, senão quando não huuver
mais umsó incapaz, ou Iluscnte, entre os herdeiros
por cujo interesse ell'e intervinha; se os dilo.
herdeiros se tornarem todos maiores, e capuzes,
antes de finda a liquidação, e se elles se apresen
tarem todos, quér em pessua, quér por procu
radores, será o consul obrigado a entregar-Ulcs
toda a liquidação. ,

§ 15, Nos casos em que a administração, eh
quidação. se fizerem em commum, nos termos do
§ 2.°, pelo consul e a v.iuva, ou o cabeça de casal,
ou o testamenteiro, ou o representante legal dos
menores, ausentes, ou incapazes, cujos interesses
não estiverem sob a proteção do consul, tod~s
os actos de apposição de se11os, inventario, adml
nistracão, e liqllid!ição, deveráõ ser feitos em com~

mum,· funccionando o canso), e a 'Viuya, ou o
cabeça tle cas&l,. ou o testamenteiro, ou repre
sentante legal dos ditos menores até a partilha
definitiva, como dO\ls liquidadores encarregados
da liquidação da mesma sociedade; nenhuma
desobriga será.' valiosa se não estiver revestida das
duas assigaturas.

§ 16. Se os herdeiros forem-todos maiores, capa
zes pl escutes) e da nacionalidade do consul, pode-
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rão, de commum n.c ardo, encnl'regnr o dito consul
de administrár, liquidar, e mesmo partilhar o::;
bens da herança. Mus, se a herança comprehender
immoveis situados no paiz, será chamado um
tabellião ou escrivão (nolaire ou officim' public)
competente do lugar, para assistir ao acto de
partilha amigavel, e assignar com o chanceller,
ob pena de nullidade.

Os consule genles. con ules, e "ice-consules
respctivos terão além disto o direito de receberem
cm sua chancelluria, a requerimento de todas a..;
partes interessadas, qualquer acto de partilh-a.
amigavel de uma herança de seus nacionaes,
com tanto que todos os herdeiros sejão maiores,
mesmo quando houver entre os herdeiros sub
ditos cio paiz 'onde elles residrrem, uma vez,
bem entendido, que es a partilba sÓ'diga respeito
abens situados no territorio da nação a que per
lencer o consul ou agente perante quem 1M feita.

O' traslados destes actos de partilha, devida~

mente legalisados pelos consules geraes, consules,
e vice-consules, e sellados com o se110 do seu
conslllado, ou vice-consulado, farão fé em juizo
perante todos os tribunacs, juizes, e autoridades
do Bra ii e da Suissll, e terão respectivamente a
mesma força e valor que terino, se fossem pas
SIH.los por tabelliães e outros e cri vães cempe
tentes elo pniz, uma vez que esses actos sejão
lavrados conforme as leis do Estado a que o con ui
pertencer, e que tenllão ido submettidos prévia
J1.1ente ás formalidades do se110. ao registro, in
SInuação, e quaesquer outras formalidades que
r.egem a maleria no paiz em que o acto de par
tIlha dever ser execu tado .

§17. Se a herança de um subdito (1'essol'tissant)
~le uma das duas pal'tes.contractantes, fallecido ab
m.testato no territorio da outra, se tornar vaga
(vlent a tomber en deserance), isto é. senão houver
llem conjuge sobrevivente, nem herdeiro em gráo
succescivel, essa heranca, tau to movei como im
J1.10vcl, deverá ser devolvida ao Estado, em cujo le1'
fltorio tiver morrido o di lo su bdito (1'e sOl'tiutnt).
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Depois da apposição dos ello, o juiz tenilo
rial, exigirá do consul em nome do Estado oinven
tario dos bens do defunto. Tres ilonuDcios serão
publicado·s successivamcnte por diligencia do juiz
tcrritol'iul, de tres eni tres mezes, nos jOl'llaes
do lugar em que a snccessào se houver aberto,
e nos da capital do paiz. Estes annuncios dcveráõ
conter os nomes e prenomes do defunto, o lugar

. e data do seu nascimento, se forem conhecidos, a
profissão que exercia, a data e lugar de sua
morte. Annuncios semelhantes serão publicados,
á diligencia do juiz territorial, por intermeuio do
eOllsulado hrasileiro na Suissa, ou tIo consulado
suisso no Rio de Janeiro, nos jornaes da cidade
mais vizinha do lugar do nascimento do defuuto.
O consulprocederá a administração, e a liquiuilçilo
da herança, segundo as regras estabelecicias pela
coi.lvenção. Se, passados dous annos, contados do
fallecimento, não se tiver apresentaria nem her
deiro, nem conjuge, quér pessoalmente, quér pOl'
procurador, o juiz territorial ordenará por uma
sentença, que será inlimada ao consul, a entrega
ao Estado. Oconsul entregará então ó. fazenda IJU
blica todos os objectos e valores proveuieutes úa
herança, e bem assim todos os documentos re·
lativos á administração, e ás contas da herança.
Aadministração da fazenda publica tomará posse
delIa, ficando obrigada a dar contu uos herdeiros,
ou cOIJ.iuges que possão depois apparecer, em con
formidade com a lei do paiz.

Tal é a interpretução que os governos do Brasil
e da Suissa declarão, de commum accordo, dar
ao .urL. 9.· da convemão de 26 de Janeiro de
-186'1, e que d'ora em diúnte servirá de regra na
applicaçf.io do dito urtigo.

Em fé do que os abaixo assignados assignárão
a presente declaração, e nella puzerão o seJlo
de suas armas. Feito e expedido por duplicata.
em Berne, aos 7 de Setelubro de '1867. (L. S.)
Julio Constancio de Villeneuvc, encarregado de
negocias do Brasil. (L.S.) Dr. J. Dubz, vice-prc
sidentc do conselho federal.



Tratado entre o Sr. D. Pedro II, Imperador do Brasil, e varias
potencias da Europa, com o reino de ll::mover para a aboli
ção definitiva por meio de resgate do direito ue Staue ou
Drunshausen, assignaclo em H:mover em 22 de Junho de
1861, e ratificado por parte do Brasil em 3 de Setembro do
mesmo anno. (1)

no ARCHIVO DA SECRETARIA. DE ESTADO DOS NEGOCIOS
-ESTRAJ.'{GEInOS.

Nós D. Pedro II, Imperador constitucional e
defensor perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber
a todos os que a presente carta de confirmação,
approvação e ratificação virem que aos vinte e
doos dias do mez de Junho do corrente anno de
mil oitocentos sessenta e um, na cidade de Hanover
concluiu-se e .assignou-se entre Nós Suas :Mages
tadcs o imperador da Áustria, o rei dos Belgas,
o de Dinamarca, a ruinha de Hespanha, o im
perador dos Francezes, a rainha da Grã-Bretanha
e Irlanda, Sua alteza real o Grão-Duque de
~lecklemburgo-Schwerin, Suas Magestades o rei
dos Paizes-Baixos, o de Portugal e Algarves, o
da Prussia, o rei da Suecia e Noruega, e os se
nados das cidades Livres e Hanseaticas de Lubeck,
Bremen e Hamburgo, de uma parte, e Sua Ma
gestade o rei de Hanover de outra parte, pelos
respectivos plenipotenciarios munidos dos com
petentes plenos poderes, um tratado relativo á

(1) Foi promulgado paI' decreto n.O 2921 de 7 de Uaio de 1862
,I Tl'ocál'ão-se as ratificações, em Berlim, em 18 de Novembroue 1861.

T. 3S
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abolicão dos direitos de Stade, cujo teor é o
seguin te: (2)

Sua Magestade o Imperador do Brasil, Sua
Magestade o imperador d'Austl'ia, rei de Hungria
e de Bohernia, Sua Magestade o rei dos Belgas,
Sua Magestade o rei de Dinamarca, Sua Magêstade
a rainha de Hespanha, Sua Magestade o impe
rador dos Francezes, Sua Magestade a rainha do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, Sua
alteza real o Grão-Duque de Mecklembllrgo
Schwerin, Suü Magestade o rei dos Paizes Baixos,
Sua Magestade o rei dos reinos de Portugal e
e dos Algarves, Sua ~1agestades o rei da Prussia,
Sua Magestade o imperador de Todas as Russias,
rei de Polonia, Grão-Duque de Finlandia, Sua
Magestade o rei de Suecia e _oruega, e os se
nados das cidades Livres eHanscalicas de Lubeck,
Bremen e- Hamburgo, de uma parte;

E Sua Magestade o rei de Hunov~r, da outra
parte;
, Igualmente animados do dese,io de facilitar, e
promover as relações de commel'cio, e de nave
gação entre seus respectivos Estados, resolvêrão
concluir um tl'Utado com o fim de isentar a na·
vegação do Elba do direito conhecido sob a de
nominação de peagem de Stude ou de Bruns~

hausen, e nomeúrão para esse efleito seus ple
nipotenciarios, a saber:

Sua Magestade' o Imperador do Brasil, o SI'.
cavalleiro Marcos Antonio de Araujo, commen
dador da ordem de Cbristo do Brasil, grã-cl'uZ
das ordens da Aguia Vermelha e do Danebrog,
caval1eiro da ordem da Conceição de Portugal,
do sel1 conselho, e seu enviado extraordinario
e ministro plellipotenciario, junto a Sua Mages
tade o rei de Hanover;

Sna Magestade o imperador dlAustria, rei de
Hungria e de Bohemia, o Sr. Frederico Hugnes,

(2) o Brasil foi convidado a concorrer para este aceordo ror
llota do ministro das relações exteriores do Hanover p/atell
:Hallermund datada de 2 de 1'evel'eil'o de 1.861.
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. ,on-de de Ingell1eirn Echter de Messelbrum, ca
valleiro honorario de !\falta, grã-cruz das ordens
dos G'lClphos, de Guilherme de Hessia e da casa
grão-ducal, de Oldemburgo, commendador da
ordem grão-ducal de Luiz de Hessia, e da ordem
ele S. Sal vador da Grecia, seu conselheiro pri
vado actual e carnarista, seu enviado extraordi
nario e ministro plenipotenciario junto de Sua Ma·
gestade o rei de Hanover;

Sua l\Jagestade o rei dos Belgas, o Sr. João
naptistu, barão Nothomb, condecorado com a cruz
de ferro, grã-cl'llz de sua ordem de Leopoldo
e das ordens ·do Ramo Ernestino, de Alberto o
Valoroso, da Legião de Honra, da Aguia Ver
melha, de Carlos III, de Chl'isto rte Portugal, de
S. Miguel de Raviê).'a, de Santo Olavo, do Leão
Neerlandez, do Leúo de Zaeluingen do merito da
Hessia Grão-Ducal, da ca a de Anhalt, etc., etc.,
seu ministro de estado, enviado extraordinario e
ministro plenipotenciario junto de Sua Magestade
o rei de Hauover;

Sua rvIagestadp. o rei de Dinamarca, o Sr. Carlos
El'Oesto João de Búlow, commendador de sua
ord.cm de Danebrog e condecorado com a cruz
(1e honra da mesma ordem, cavallciro da ordem
de Santo Estanisláo de 2. a classe, commendador
da de Santo Olavo da . oruega, cavalleiro das
ordens da Espada de Suecia e de Guilherme de
l~essia, ell m jor general e camaristn, seu en
VIado extraordinario em missão especial junto de
Sua Magestade o rei de Hanover;

.Sua l\lagestade a rainha de Hespanlw, o Sr.
VIcente Gutierrez, cavalleiro d Tcrán, commen
dador da sua ordem de Isabel a Catholica, e ca
vaUeiro da de Carlos III, commendador das ordens
c1~ Leopoldo da Belgica e do Danebrog, caval
l~Il'O da ordem de S. João, seu secretario de ga
bInete, seu ministro residente junto de Sua 1\1a
geslade o rei de Dinamarca;

Sua Magcstude o imperador dos Fraocezes, o
Sr. Jos6 Affonso raulo, barão de i\Ialaret, orucial
da sua imperial ordem da Legião de Honra, com-
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mendador de numero extraordinario da ordem
de Carlos III de Hespanha, cavalleiro da ordem
de Pio IX, seu ministro plenipotenciario junto
de Sua 1\1 agestade o rei de Hanover;

Sua Magestade a ruinha do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda, o Sr. Henrique Franeis
Howard, seu enviado extraordinario e ministro
plenipotenciurio junto de Sua l\!Iagestade o rei de
Hanover;

Sua Magestade o rei de Hanover, o Sr. Adolpho
Carlos Luiz, conde de Platen-Hallermund, com
mendador de 1. a classe de sua ordem dos GueJ
phos, grã-cruz das ordens de Leopoldo d'Austria,
da Aguia Vermelha da Prussia, da Aguia Branca
da Russia, do Leão Neerlandez, da casa de 01
demburgo, de Pio IX, de S. Mauricio e S. La
zaro, etc., seu ministro de estado dos negoeios
estrangeiros;

Sua aUeza r~al o Grão-Duque de Mecklem
burgo Schweriu, o Sr. alto Henrique Jasper de Wi
ckede, seu conselheiro no ministerio da fázenda;

Sua Magestude o rei dos Paizes Baixos, o Sr.
Antonio João Lucas, barão Stratenus, commen
dador de sua ordem real do Leão Neerlandez,
seu camaristi:l, enviado extraordinario e ministro
plenipotenciario j unto de Sua ~lugestade o rei de
Hanover; .

Sua Magestade o rei dos reinos de Portugal
c dos Algarves, D. Francisco de Almeida Portugal,
conde de Lavradio, grã-crçz da antiga e muilo
nobre ordem da Torre e Espada, e da ordem
militar de ,Christo, commendador da real ordem
de Nossa Senhora da Conceicão de Villa Viçosa
de Portugal, grão-cruz das ordens da Aguia Ver
melha da Prussia, de Leopoldo da Belgica, du
Danebrog, e do Ramo Ernestino de Saxonia, ca
valleiro de 1.a classe em dia~antes da ordem
do principado de Hohenzollern, etc., etc.', presi
dente da camara dos pares, seu conselheiro ~o
estado effectivo, e ministro de estudo honorofJO,
seu enviado extraordinario c ministro plenipo
Lenciario junto de Sua Magestudc Bl'itannica;



- 301 -

Sua Mngestade o rei da Pl'llssia, o príncipe
Gustavo de Ysemburgo e Búdingen, cava)]ciro de
sua ordem da Aguia Vermelha de 3. a classe, ca
"aUeiro de direiLo da ordem de S. João da
Prussia, e condecorado com a cruz do rnerito
militar, grão-cruz da ordem da casa de Oldem
burgo, commendador de ii. a classe das ordens
dos GlJelpbos de Ranover e de Henrique o Leão
de Brnnswick, seu tenente-corooel aggregado ao
1.° regimento dos dragões da guarda, seu en
viado exLraordioario e ministro plenipotcnciario
junto de' Sua Magestade o rei de Hanover;

Sua l'dagestade o imperador de Lodas as Russia~,

rei de Polonia, grão-duque de Fiolaodia, o Sr.
João Pcrsiaoy, cavalleit'O de suas ordens de Sunta
Anna de l.a classe e de Santo Estanisláo de 1.a classe
ode S. Waldimir de 3." classe. grã-cruz da ordem
de S. Salvador da Greciü, cavalleiro do Leão de
Zaebringt'n de 3. a classe, e condecorado com a
ordem do Nichan-Utihur da Turquia, seu con
selheiro privado, seu eo viado extraordinario c
ministro plcnipotenciario junto de Sua Magestade
o rei de Hanover'

Sua Mage tade ~ rei da Sue'cil! e Noruega, o
Sr. Carlos Adolpho SLerky, cavalleiro de sua
ordem da EsLrella Polar, da ordem de Santa
Anna da Russia de 3. a classr, e do Dnnebrog, seu
ministro residente em missão especial junto de
Sua Magestade o rei de Rélllover; seu minislro
residente e consul geral junLo'das cidades Livres
o Hansealieas de Lúbeck, Bremen e Hamburgo;

Osenado da cidade Livre eHanseatica de túbeck,
o Sr. Theodoro CurLius, doutor em direito, se
nado!' des ü cidade;

Osenado da cidade Livre eHanseatica de 'Bremen,
o Sr. OLto Gildemeister, senador dessa cidade;

O senado da cidade Livre e Hanseatica de Ham
b~r~o, o Sr. Carlos Herrnann Merck, doutor em
dll'eIlo, syndico da dita cidade; ,

Os qunes depois de terem trocado seus plenos
~.oder >5, que for50 achados em boa e devida
lol'mü, couücrão nos artigos seguintes;
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Art. 1. 0 Sua l\lagestade o rei de Hanover con·
trahe para com Sua Magestade o Imperador do
Brasil, Sua l\'lagestade o imperador da Austria,
rei da Hu ngria eBohemia, Sua l\'lagesLade o rei dos
Belgas, Sua Magestade o rei de Dinamarca, Sua
Magestade a rainha de Hespanha, Sua l\lagestade
o imperador dos Francezes, SUll l\1agestade a
rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Ir
landa, Sua Alteza Real o Grão-Duque de l\leck·
lemburgo-Schwerin, Sua l\Jagestade o rei dos
Paizes Baixos, Sua Magestade o rei dos reinos
de Portugal e dos Algarves, Sua l\lagestade o rei
da Prussia, Sua l\1agestade o imperador de todas
as Russins, rei de Polonia, Grão-Duque de Fin
landia, Sua Magestade o rei da Snecia e Noruega,
c os senados das cidades Livres e Hanseaticas
de Lúbeck, Bremen e Hamburgo, que aceitão,
a obrigacão :

1. o De" abolir completamente e para sempre
o direito até boje cobrado sobre o~ carregamentos
dos navios que, subindo o Elba, tenb5.o de
passar a embocadura do rio chamado Schwinge,
direito geralmente designudo pelo nome ue
peilgem de Stade 011 de Brunshauscn;
, 2. o De não substituir o direito cuja supprcs
são se estipula no paragrapho precedente, por
nenhuma nova taxa de qualquer natureza que
seja, sobre o casco ou carregamentos dos navios
que subirem ou descerem o Elba;

3. o De não sujeitar d'ora em diante, sob qual
quer pretexto que seja, ú medida algumil de ~ 
calisação relativa ao direito que cessa, os nanas
que subirem ou descerem o Elba.

17jca todavía bem entendido que as disposiçõe
acima não serão obrigaLorias senão para com a
potencias que tomárão parte ou adheril'em ao pre
sente tratado, reservando-se expressamente S. ~!.
o rei de Hanover o direito de regular, por ~~IO
de njustes especiaes, que não importe~ VJSIla
nem detencão, o tratamento llscal e dllaneH'o dos
n~vi08 pel~Lencentes ús potencias não comprehcn
uldas ou que nüo entrarem nc"tc l-ruladü.
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Al't. 2.· S. M. O rei de Hanover obriga-se 6lulro
sim para com as sobredilas altas partes contruc
tanles:

1.· Avelar, como até aqui e de conformidade
com Sllas actuaes obrigações,. pela conservação
das obras que forem necessanas á livre navega-
cãodoElba. .
. 2.· Anão introduzir, a Utí.l1o de compensação
pelas despezas resultantes da execução deste com
promisso, outro imposto qualquer que seja em
substituição do direito de Stadc ou de Brunshau
seno

Art. 3.· As obrigações contidas nos dous arligos
precedentes produzirúõ o seu effeito a contar do
~ .• de Julho de 186'1 .
. Art. 4.· Como indemnisação e compensação dos

silcrificios que impõe aS. 1\1. o rei de Hanover
as sobredi tas estipulações, S. 1\1. o Imperador do
Brasil, S. M. o imperador da Austria, rei de HUIl
gria e Bohemia, S. M. o rei dos Belgas, S. M. o
rei de Dinamarca, S. 1\'1. a rainha de Hespanha
S. M. o imperador dos Francezes, S. 1\1. a rai
nha do Reino-Unido da Grã-Bretanha e Irlanda,
S. A. real o Grão-Duque de Mecklemburgo
Schwerin, S. M. o rei dos Paizes-Baixos, S. 1\'1. o
rei dos .Reinos de Portugal e dos Algaeves, S. 1\'1.
orei da Prussia, S. M. o imperador de todas as
Russias, rei de Polonia, Grão-Duque de Finlan
dia, S.1\L o rei da Suecia e Noruega, e os sena
dos das cidades Livres e Hanseatieas de Lubeck,
Bremen e Hamburgo compromettem-se, pela sua
par.te, a pagar aS. 1I'l. o rei de Hanover, que a
acella, uma somma total de 2,857,3382/3 lhallers
allemães, distribuida pela maneira st:Jguinte:

Pelo Brasil. . . . 1,0,13 thal1ers allemães
AustrÍa. . . . . . . . 1,273 . » )
Belgica. ....... 19,4"13 » »
Bremen.. '.. . . . 40,334 » »
Dinamarca. . . . . 209,543 » »
Hespanha. . . . . . 37,789 » »
França.. ..•... 7'1,166 » »
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Geá-Bretanha.. '1,033,333 '/3 llwllers ullemiíe
Hamburgo.. ". '1,033,333 1./3» »
Lubeck........ 8,885 » »

. l\lechlembmgo. 45,885 }) )}
ornega. . . . . . 64,258 }} »

Paizes-Baixos.. '169,963 » )}
Portúgal. " '16,213 }) )}
Prussia. . . . 3á·,489 }) )}
Rnssia , .. 7,9~3 » )}
Suecia. . . . . . . . 92,495 }} )}

Fica bem entendido que a3 altas parles contrac
tantes não serão eventualmente responstlveis se
não pela parte a cargo de cada uma. (3)
. Art. 5. o Quanto ao modo, lugar e época de pa

gümento das differentes quotas, conveiu-se em
que o pagamento fosse 8ffectoado em thallers (al
lemães) em Hanover ou Hamburgo, á escolha do
governo, contribuinte e no prazo de tres mezes ai
contar do 1J.0 de Julho de 1861.

Poderão todavia intervir ajustes especiaes para
o fim de prorogar-se o prazo supra indicado, ou
estipular-se o pagamento por meio de :mnuidades

Opagamento de juros á razão de 4 o lo do capital
tornar-se-ha obrigdorio a datar do I.· de Outubro
de 11861 para os pagamentos em sqmma integral, e
a datar do 1.0 de Julho de 186'1 para os pagamen
tos a prazo.

Art. 6. 0 A execução das obrigacões reciprocas
contidas no presente tratado fica" expressamente
subordinada ao cumprimento das formalidades e
regras estabelecidas pelas leis constitucionaes das
altas partes contractantes que são obrigadas a pro
mover a sua applicação no mais curto prazo pas-
siveI. .

Art. 7. o Opresente tratado será ratificado eas
ratificacões serão trocadas em Hanover antes do
1.•. de Julho de 1861 ou o mais breve que fór pos
ssivel, depois de expirado esse prazo.

(3) A somma que constituía a parte do Brasil foi paga no mcs"
. mo dia da assignatura do tratado. Vid. RclCttol'io de 1862.
annexo .
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Em f'o 110 que os plcnipolenciill'ios respectivos
oas ignúl'flo I~ appuzeruo o se110 de suas armas.
Feito em Hunover aos 22 dias do mez de Junho
de '1861.-(L. 5.) Ara~tjo.-(L.5.) Platen-Hal
lertnltnd. -(L. 5,) lngelheún. - (L. S.) Not
l/wmb.'-· (L. S.) J. vnnRulow.-(L. S.) V. G.
ele TCi'án.- (L. S.) BarãfJ de .lJalc[,ret.-(L. S.)
llenry Francis Howard. - (L. S.) Otton de Wi
cJwrle. - (L. S.) Stmtcnus. - (L. :S.) C. de La
l:mdio.-(L. S.) O l'rincipf\ Gustalo de J~~eJn

burgo. -(L. S ) Pe1'S'iany. - (L. S.) C. A. Ster
ky.-(L. 5.) l'1t. Cltrtius, Dr. - (L. 5.) Gildc~

meislcl'.- (L. S.) C. H. Jlci'ck, Dr.

P.I!'otoconEo .

. No caso de que a execução das obrigações con
ltdas nos arts. ü e 7 do trutado desta <.lu tu nõo pos
sa ter lugür antes do II. o de Julho de 4~W4, {lr:tl en
tendido que o governo hanoveriano conservará o
direito de manter. depois desta época, proviso
riamente e como çaução, o direito que se obri
g~uu abolir; mas aproporção que uma das poten
cIas contractantes tiver cumprido as sobredilas
obrigações, o governo hanoveriano fará cessar,
por sua parte, as medidas provisorias de caução,
eordenará que ellas se não appliquem á~ merca
dorias transportadas nos navios dessa potencia.
Poderá entretanto, até o cumprimento definitivo,
P~l' lodas as potencias contractantes, das obriga
çoes contidas nos arts. 6 e 7, exigrr dos navios li
vres do pagamenlo de direitos, a' justificação de
sua nacionalidade, sem que dahi possa resultar a
esles navios demora ou detencão.

Feito em Hanover aos 22 de Junho de 1861.
Platen-Hallerrnund.-Maujo.-Ingelheim.-No
thomb.-J. V. BuloUJ.-V. G. de Terán.-Ma
la'ret.-Henry Francis Howard.-Otton de Wi
ckede. - Stratenus. - Conde de Lavradio. - Le
Pl'ince G~lstave d' Ysernbourg .--Pe1'siany .-C. A.
Ste1'ky._T/wJn. Curti'Us, Dr.-Gildemeister.
C. B. Jlle1'ck, DI'.

'1'. 39
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Accôrdo para determinar a jUli dicção '3 que deyem ficar su
jeitos os crimcs comme,tlidos no Amapá, sendo levados os seus
autores a um dos paizes HmÍtrophes. (1)

Dcclaração~

Emquanto se não resolve amigavelmente entre
o Brasil e a França o litigio pendente ácerca do
territorio do Oyapock, convem que os criminosos
e malfeitores1 procedentes desse territorio que
forem levados, quér ante os tribunaes de Cayen
na, quér ante os. tribunaes brasileiros, se não
possão aproveitar da situação, ainda mal definida,
(lo -territorio de que se trata para recusar a eom·
petencia dos tribunaes brasileiros ou francezes.

Em consequencia, pois, e no interesse commum
de ordem e segurança, fica entendido pel~ pre
sente declaração" que o governo de S. 1\1. oIm
perador4 do Brasil e o de S. 1\1. o Imperador
dos Francezes não porão respectivamente obsl~
culo algum á !=Iue os malfei tores do territoflo
em litigio, que' forem entregues ás justiças bra
sileira ou franceza, sejão julgados por uma ou
pela outra; não prejudicando, al~m disso, em
nada esta declaração a solução que deve ter
a questrío de limites ainda pendente. _

Em fé do qne os abaixos 'ilssignados fizerao a
presente declaração, e 111e puzerão os seus sellos.

( 1) Do archivo da secretaria de eslado do negocias eslran
geiro .



- 307 -.;. .

. Feita em d,uplicata em Paris, aos 28 de Junho
do anno dg '1862, -O enviado extraordinario e
ministro plenípotenciario dtl S,. l\f, o Imperador
do Brasil.-( L. S, ) José Alarques Lisboa.-O mi
nistro e secretario de estado dos negocias estran
geiros de S, M, o Imperador dos Francezcs.
(L. S.) Tl~o.Zbvenel.
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onvenção celebr:HIa. entre o Im[1crio e a Saola S:, or"alli ando
as lIlissões apostolicas 110 Brasil. (I)

'OTA DO GO\,Ell:;O PO:;TlFICIO J LEGA.l;io DIPElUAL
BI ROMA..

Palucio do Vaticano, 28 de Outubro de '1862.

Com O intento de melhor reglllar em alguns
pautas a salutar empreza da missão apostoli~il
para as tribus indigunas do Imperio 00 Era'll,
tratou-se entre a Santa Sé e o go-.;eruo imperial
daquelle paiz de um pr >jecto de accorflo. CIl.i~S
artigos farão madu ~:amente discutidos, e depol
por ambas as partes approvados.

Em ~onseql1encia do que, só faltando dar ao re
ferido accordo uma fórma regular, pur meio .de
troca de no ta:-; , como foi convencionado, o abaiXO
asgignado, caràeal secretario de estado, em vir
tude de autorisaçiio de Sua Santidade, pela parte
que diz respeito á Santa Sé declara. pela pre
sente nota. como dl3finitivamente ajustados e es
tabelecidos entre a mesma Santa Sé, e o governo
do Imperio do Brasil os seguintes artigos:

Art. 1. o A organização e governo das missões
apostolicas é da plena competencia da Santa Sé, que
o exerce por meio da sagrada congregação de
propaganda.

(1) D :lI'r,lJiI'o rta secrelaria (le estado do ne~ocio e·
Iralll) iroso
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A' esta ou il cu representante, portanto, in
cumbe tudo quunto fôr conceroente á distribuição
e .emprego dos missionarias.

A determinação, porem, dos l'Jgares em que
dcvão estabelecer-se as missões no Brasil tara
eifeito segundo as indicações e os accordos entre
o governo imperial e a sagrada congregação de
propaganda ou sen representante.

Art. 2. o Quando os bispos instem para obter
missionarios para lugares de sua diocese, o go
verno imperial promoverá ü sua vinda, solici
tando-os da Santa Sé, e providenciando do melhor
modo, segundo as circumstancias.

Art. 3. o Os religiosos empregados no Imperio
nas missões apostolicas, dependeráõ dos sells
respectivos su periores regulares no que fOr re
lativo á disciplina interna e externa, e quanto
ao mais dependeráõ os mesmos religiosos da au
to~'idade dos bispos Jocaes, como se acha deter
mmado nos sagrados canones.

Fica entendido que estes religiosos, salva a re
f~r~da dependencia, estarão sujeitos á jurisdicção
cml, e nas mesmas condic:ôcs dos oulr'os eccle
siasticos estmogeiros que renidirem no Impe.('io.

Art. 4. 0 Nos caso de transferencia dos mis
sionarios de uma para outra missão, terã0 livre
Curso as medidas que forem tomud"as pela sagrada
congregação de propaganda por meio do re
p.resentanle pontificio no Brasil, bu dos sUJje
f.lOres das missões de intel1igencia e accordo com
o governo imperial.

qs missionarios, porém, que assim forem trans
fendas, serno immediatnmente substituidos, de
sorte que nUnca fique abandonada ou extincta
uma missão, sem prévio assentimento do mesmo
governo.

Arl. 5. o Terão Lambem livre eifeito as cha
ma~as obedi.encias e ordens dos respeclivos su
penores aos missionarias, bem como a reciproca
correspondencia entre os mesmos superiores e seus
subalternos, e a que houver entre a sagrada con
gregação de propaganda e os chefes das missões..
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o mesmo acontece['á ú re peito da resolu ção que
IJor graves motivos possa tomar a dila congre
ga)io de destacar das missões e chamar á Europa
qualquer missionaria, precedendo para tal fim
os necessal'ios accordos e intelligencia com o
governo .imperial. ,

ArL. 6.° Toda as questões relativas á execução
desta convenção e i orgúnização e governo das
missões na parte que depende de accordo e COIl
sen·o do governo imperial, serão decididas no
Bmsil entre o mesmo governo e os· superiores
da missões, ou o representante da santa con
gregação ele propaganda, o quul, para este fim,
será munido dos ]Jrecisos poderes; e nos poucos
ca os que exigirem a intervenção directa da Santa
Sé, seriÍ elle autorisado a tomar medidas provi
sorias, que serão depois definitivamente resolvida:.
pela sagrada. congregação ou outra autoridade
competente.

Espera, pois, o abaixo assignado de V. S., em
troca da presente, u competente nota em nome
do seu governo, e aproveita com prazer a op~

portunidade para confirmar os sentimentos de sua
mutLa. distinctu estima.

Sr. encarregado de negocios de S. 1\'1. o lm.
parador do Brasil junto á Santa Sé.-G. Anlonelll.

NOTA DA LEGA.çlo BIPElUAL A.O GOVERNO PONTIFJCJQ.

Legação imperial do Brasil. Roma, ~8 de Ou
tubro de 1862.

o abaixo assignado, encarregado de negocias
de S. M. o Imperador do Brasil junto á Santa Sé,
tendo transmittido ao seu governo o projecto. de
convenção que foi negociada entre a legação Im
perial e a mesma Santa Sé para o fim de fixar
medidas concernentes ii organização das missões
apostolicas no Brasil, e chegar á. semelhante res·
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peito a um accordo mutuo, recebeu orelem para
concluir uma convenção, na fórma dos artigos
ajustados.

Oabai"xo assignado, em virtude de au(,orisaçüo
que lhe foi dada pelo governo de S. I. o Im
perador, declara por esta nola, como definiti
vamente convencionados e estipulados enLre o
governo imperial e a Santa Sé, o artigos seguintes,
que para mais clareza e precisão são redigidos
em italiano.

« Seguem os seis arLigo da nota precedente. )}
Apresente no(,a, destinada a ser trocada com

oulra semelhante por parte de Sua Eminencia
Reverendis ima o cardeal Antone11i, secretario de
eslado de Sua San Lidade, valerá como uma con
venção, e terá para as partes cuntl'Uctantes força
e valia.

Oabaixo assignudo aproveita a opportllnidade
para ter a honra de renovar á Sua Eminencia
Reverendissima a seguranca de sua mais alta
consideração. .

A' Sua Eminencia Reverenc1issima o Sr. car
deal G. Antonelli, secretario de estado de Sua
Santidade. José Bernardo de Fig1ieiredo.
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tonvenç50 entre o Senhor D. Perlro II, Imperador do nrasil,
e o Rei de ILa1ia p~ra resular os direitos, privilegias, e imo
mUllid:Hlcs rccipl'ocas cios consules, vice-consules, e ehaneel
leres, bem como as f'uDcções, e ohrigações :i que 1icão res
pectivamentc ujeitos nos dous paizes, a$signada no Rio de
Janeiro, em li ele Fevereiro de 1~63, e ratificada por lJarLe
do Brasil cm 21 de -Abril do mesmo auno, e Tlcla do reillo
de ILalia em 19 de Março do I'cf'erillo :Juno. (1)

DO ARÇRIVO DA SECHETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS

ESTRANGEIROS,

Nós, D. Pedro II Imperador Constitucional e De
fensor Perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber a
todos os que fi presente carta de confirmação,
approvação, e ratificação virem, que aos 4 dia~ do
mez de Fevereiro do corrente anno, se conclmo e
assignou-se nesta cône do Rio de Janeiro, entre
nós e S. !\l. o Rei de Italia, pelos respeetivos ple
nipotenciarios, qne se achavão munidos dos com
petentes plenos poderes, uma convencão consular
do teor seguinte: .

S. M. o Imperador do Brasil, e S. M. o Rei de
UaHa, animados do reciproco desejo de estreitar
cada vez mais os lacos de amisade felizmente
existentes entre os dóQ.s Estados, dando amplo
desenvolvimento ás relacões commerciaes entre
os seus povos, e persúadidos de que um dos

(1) Promulgada por decreto n.o 3085 de 28 de Abril de ~863.
Trocárão-se :JS I':llificações, nest:l curte, em 24 de AbrIL do

anno upra,
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meios mais convenientes de obter este fim ~
fixar com clareza os reciprocos direitos, privile
gias e immunidüdes dos agentes consulares, bem
corno determinar as funcçõe's e obrigações á que
ftCilráõ respectivamente adstrictos nos dous paizes
l'esol vêL'ão celebrar' uma convenção consular, e
para este fim númeár-ão seus plenipotenciariús, a
. ilheI' :

S. M. oImperador do Brasil, S. Ex. o Sr. Sergio
Teixeira de M:-I cedo , do seu conselho grã-cruz
da ordem da Rosa e da de Chrislo de Portugal,
cornmendador da real ordem de S. Mauricio e
S. Lazaro, da imperial angelica cODstantiniana
ue S..Jorge, e da ordem pontifkia de S. Gregorio
Magno, enviado extraordinario e ministro pleni
potenciario, deputado á assembléa geral legis
lativa, etc., etc., etc.

E S. M. o Rei de Italia o Sr. conde Alexandre
l/é d'Ostiani, seu encarregado de negocios junto
do governo imperial do Brasil;

Os quacs, tendo-se reciprocamente communi
cado os seus plenos poderes, que achárão em
boa e devida fórma, convierão e concordArão nos
arligos seguintes:

Art. t. o 1.· Cada uma das aUas partes contrac
tantes lerá a faculdade de nomear consules geraes,
consules, viee-consules, ou delegados consulares
para os portos, cidades, e lugares do territorio
da outra, reservando-se respectivamente o di
reito de exceptuar como medida geral as locali
dades que julgar conveniente.

2. o Os agentes de que se trata não poderão
assumir o exercicio de suas funcções sem ter
préviamente apresentado suas cartas patentes e
obtido o exequatur, que lhes será concedido gra
tuitamenle, na fórma estabelecida nos respectivos
paizes .
. 3.° Uma vez apresentado o exequatur, as auto

rIdades administrativas e judiciarias do lugar
de sua residencia os reconheceráõ no exercício
~as suas funcções consulares, e os farão gozar
lmmediatamente da prerogativas, privilegios, e

T. 40
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honras inhercnles no seu cargo no respectivo
dislricto consular.

4.,~ Fica enlendido qlle á cada uma das altas
parles conlra(jtantes cube o direito de allDulJéll' o
exequatllr dos referidos agentes, dando os mo
tivos que a isso a induzirão.

Art. 2. 0 ,I. o- Os consules ge ra.es, consllles, vice-
. consules, e delegados consulares gozaráõ nos d01l5

paizes dos privilegias proprios do eu c;ugo, taro
eomo isenção de alojamento mililar, de contri
buições militares, das directas, tanlo pesso(\rs
como de bens moveis, c sumpluarias, imposta
pelo Estado, pelas aUloridades provinciacs, 'Oll
pelas municipaes, salvo se taes agentes forem
cidadãos do paiz onde I't:sidire m, ou se .nellc
possuirem bens immoveis I ou exercerem com
rnercio, ou qualquer ind IIslria, porque nrsm
casos flcaráõ sujeitos aos mesmos encargos e luxa
que os nacionaes.

2." Todos os agentes acima mencionados gozarúô l

além disso, salva a mencionada excepção, da
immunidade pessoal, excepto pelús faclos que il
legislação aclual do reino da llalia pune com
as penas de morte, lrabalhos forçados, e reclusão,
e que as leis penaes do Imperio do Brasil punem
actualmente com a3 penas de morte, de galés, c
de prisão c9m trabalho, e sendo npgocianles ó
lbes poderá ser applicada i.l pena de prisão por
factos de commercio, e não por causas cíveis.

3.° Poderão colJocar sobre a parla exlerior da
ca a de sua residencia o escudo de sua narão com
a seguinte inscl'ipção : .

Cons·ulado, vice·cons'/J,lado ou delegação consular
de . .. e nos dias de solemnidades publicas na
cionaes ou religiosas, e outras decostnrne, poderüo
arvorar a bandeira de ua nação sobre a casa
consular.
. Poderão igualmente ical' a dita bandeira no

escaleres que os transportarem nas aguas terrilo-
riaes no desempenho de suas funcç,ões. .

4.° Fica entendido que estes ignaes exterJores
•erviràõ sómenle para indicar a habiti.l0fio Oll L\



v ' eoça da autoridade consular,' e não poáerãO'
ser interpretados como signal de direito de asylo.

::i. 0 Os consules genies, consules, vice-r.onsules,
delegados consulares, e chancelleres, não sendo
subditos do paiz em que residirem, e não exercen
(io neHe cO\Ilmercio, ou industria, não poderão sero
obrigados ii comparecer, como testemunhas, pe
ranle os triblmaes. Quando- as autoridades do
mesmo paiz necessitarem obter delles alguma de
claração, ou informação, deveráõ requisitai-a por
escripto, ou transportar-se ao seu domicilio para
recebei-a de viva-voz. 'faes dedaracões e informa
ções assim solicitadas deveráõ ser feitas pelos COIl
sules geraes, consules, vice-consules, delegados
consulares, e chancellel'es, dentro do prazo deter
miuado pela autoridade, ou no dia e hora por eDa
tlesignados.

6. o No caso dOe impedimento, ausencia, Otl merle
dos consules, vice-eonsules, ou delegados consu
lares, os seus sccretaI:ios, chancelleres, alumnos,
ou adjunctos consulares, como taes préviamente
reconllecidos pelas autoridades locaes, e que não
l'xcec!erem o numero autorisado pelo seu respec
livo governo, serão de pleno dil'eÍlo admÍltidos ii
eslão do consulados, vice-consulados, ou dele

gações consulares sem obstaculo algum da parte
das ditas autoridades, as quaes ao contrario deve
rUõ prestar-lhes a sua assisteIlcia e protecção, e
lhes asseguraráõ durante essa gestão o gozo de
Lodos os direitos, privilegios, e immunida,des esti
pulados na presente convenção em favor dos con
su1es e vice-consulcs.

Art. 3.0 ,\.0 Os archivos consulares serão inviola
veis eas autoridades locaes não poderão, sob ne
nhum pretexto, devassar ou sequestrar os papeis que
dClles fizerem parte, e que sempre deveráõ estar
(;O~pletamente separados dos l·ivros e outros pa
PoCIS relativos ao commercio,oll á industria exer
CIda pelos consules, vice- consules, e delegados
con.o uIares respectivos.

20" Em Caso de mo.rte de um agente c.onsular
sem subslituto designado para encarregilr-se do
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arclrivo, a autori<darle do ll:Jgal' procedera~ Ílurne
diatamente á apposição dos s-el1os no mesmo al'
éhivo, na presença. se fôr possivel r ,de um ageJJte
consular de outra nação' .notoriamente amiga da
quella á que pertencia o finado agen le COllsuJUl',
e de duas pessoas subditas do paiz do, consulado,
e, na falta destas, de duas outras pessoas 110laveis
do lugal~, as quaes cruzaráõ os seus selJos com os
da sobrcdila autoridade. Destes actos lavrar-se-hu
termo, em duplicata, um dos quaes será enviado
ao consul á que fô!' subordinada a agencia con
sular.

3.° Fica deelarado que H autoridade local, !l
agente consular da nacào amiga, e as outras pes
soas chamadás no casó do paragrapho precedente
a pôr o se.llo no archivo, deveráõ absolulamente
abster-se de examinar, ler, ou de qualquer mode
tomar conhecimento dos papeis, documentos, e de
qualquer outra cousa que faça parte do ürchi,·o
consular.

4,° Quando os ()l'chivos houverem de ser en
tregues ao a!.;el1Le designado para. ubstiluir o jj

nado, o lev3nl8mellLo dos sellos \'criticar-se-ha
em presença da autoridade local, e das ouLl'Ils pes
soas que tiverem assistido ú sua apposi(;ão, se se
aeharem presentes no lugar.

Art. 4.° Os consules geraes, con ules, ,'ice-con-
ules, delegados consulares, e aqueHes que ~

zerem as suas vezes em ambos os }Jaizes, podel'ao
dirigir-se ás autoridades do seI] districLo, e,. cm
caso de necessidade, na falta de um agente dlplo
matico de sua nação, recorrer ao governo supremo
do Estado cm que exercel'em as s~]as funcções, para
reclamar contra qualquer infl'accão do' tratados
ou convenções existentes entre os dous paizes~ que
tiver sido commettida pelas autoridades ou func
cionarios do dito Estado, ou contra qualquer a~u o
de que se queixarem os seus nacionaes, e terao o
direito de proteger officialmente. os interesse
destes perante as autoridades locaes, e de eUl
pregar os meios nece arios para aj)ter pl'ompla
justiça.
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Arl. 5. 0 1. o Os consules geraes, e consules, pode
râo nomear vice-consules, delegados, e agentes
consulares nos diversos portos, cidades, e lugares
elos. eus respectivos dislrictos consulares, onde o
bem do serviço que lhes está confiado o exigir,
.alvo bem enten~ido a approvaçno e o exeq'uatm'
tio governo do pUIZ.

2. o Estes agentes poderão ser igualmente esco
lhidos d'entre os cidadãos dos dous paizes, como
tI'entre os estrangeiros, e serão munidos de uma
patente pilS ada pelo consul queos tiver nomeado,
e debaixo de cujas ordens deverem servir. Goza
rúõ, álém disso, dos mesmos privilegios e immuni
dades estipuladas pela presente convneção, salvas
as excepções contidas no artigo segundo,

,\I't. 6." 1, o Os consules geraes, consules, vice
cOllsules, delegados consulares, e chancelleres res
pectivos, terão direito de receber na sua chancel
laria, no domicilio das p::ll'tes e a bordo dos navios
de seu paiz as declarações" e outros actos que os
capitães, homens da eqlJipagem, passageiros, ne
~o(~ianles, ou subditos de sua nação qujzerern
fazer, inclusivamente os testamentos ou dispo
sições de ultima vontade, e quae quer outros acto.
de tabellião, ainda mesmo quando tellháo por fim
~onferir bypotheca. em todos os casos em que
ISSO não seja contrario á legislação do paiz onde
os bens estejão situados.

2. o Fica porém entendido que este actos de
vcr~õ além disso ser registrados, segundo as dis
POsIções da lei local, na repartição ou cartorio
co~petente, e submettidos ao pdgamento dos di
reItos devidos ao Estado.

3. 0 Os consules geraes, consulcs, vice-consule.,
e. delegados consulares respectivos, terão além
dISSO direito de lavrar em suas chancellarias todos
os actos .convencionaes enlre um ou mais dos
seus concidadãos e outras pessoas do paiz de súa
r~sidencia, assim como qualquer acto conven
clOpal que interesse exclusivamente i.l cidadão do
p,IIZ de sua re~idencia, com tanto que lHe' aclos
se rerirão ü bens siluado- ou a ueg cios que
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ten hão de ser tratados no tllrritorio da ·nacão a
que pertencer o consul ou o ag en te, peraille o
qual forem passados.

4.· As cópias ou traslados dos ditos aelos de
vidamente legalisados pelos consules, vice-con
sules, e delegados consulares, e munidos do seIJo·
olficial dos consulados, 'vice-consulados, ou de
legações consulares, terão fé em juizo e fóru
delLe,. quér nos Estados de S. M. o rei de Itolia,
qUér nos de S. M. o Imperador do Brasil, e
terão a mesma força e validade como se fossem
passados perante no tarios ou outros ofi1ciaes pu
hl icos de um ou outro paiz, urna vez que este~
nctos sejão lavrad os conforme as leis do E tado
á que pertencerem os consulados, vice-c'lnsulados,
tOU delegações consulares, e tenhão sido submet
oidos ao sello, registro, insinuação, é a quaesquel'

utras formalidades que regerem a materia no
Paiz em que o acto tiver de ser cumprido.

5.· Os consules geraes, consules, vice-consules,
e delegados consulares respectivos, poderão lega·
lisar e traduzir quaesq'Jer documentos, actos, e
firmas emanadfls das autoridades, ou fl>lncciona
rios do seu pa iz; e estas legalisações e tradllC
ções terão no paiz de sua resideneia a mesma.
força e validade como se fossem feitas pelos fune
cionarios, ou autoridades Jocaes, com tanto qll17
sejão sujeitas ao sello, e ás olltras formalidades
prescriptas em virtude das leis do paiz onde·
forem apresentadas.

6. o Poderão, além disso, dar passaportes .aos
respectivos concidadãos, em quanto nào fôl'lsSO
contrario á legislação em vigor e ficando estes,
sujeitos ao visto e taxas ii. que o são os nacionaes.

Art. 7.° -I. °No ca~ de murte de um slJbdito de
uma das altas partes contractantes no territorio
da. outra, as autoridades locaes competentes de
veraõ immp,diaLamente noticiaI-a ao consul ger~l,
coasul, vice-coosuJ, ou delegado consular do dlS
triclo, e estes por ua parle deveráõ fazer igual
communicaclio ás autoridades tocaes' se forem
o primeiros a ler cOllhecimcnto dó 'obito.
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2.° .Quando, porém, o fallecido nüo tiver dai~

xado herdeiros, ou executores testamentarios, 011
quando os herdeiros, ou executores testamentarios
forem desconheci.dos, esli verem ausentes, ou le
galmente incapazes, os consules genles, consules,
"ice-consules, 011 delegados consulares respectivus
ueveJ:úõ proceder as seglJintes operações.

I'rimcira.- Pôr os sellos ex-om\~io uu il requisi
çlio da parles interessadas, em lodos os moveis,
('({'eitas, e papeis do faUecido, prevenindo à auto
ridade focal cumpetente, a qUill poderú as istir a
estas operações e cruzar os sells sellos com uquel
le , depoi'i do que nào poderno estes sellos seI"
tirados senão de commum accórdo ;

Segunua.-Proceder, em presença dauptoridlldc
local competente, se ella julgar dever comparecer,
ao inventario de todos os bens e efI'eilos que o fal
lecido possuia.

l'elo que diz respeito ao processo, tanto da ap
pos.ição fios sellos que deverá sempre ter lugar o
míllS breve possivel, como do inventario, os con
sules geraes, consules, vice-consllles ou delegados
consulares preveniráõ-por escripto, á aulor'idade
locnl, do dia e hora em qlle tiverem de dar
principio <Í cada 11m desses dous acto., e a c1il,~
uutoridade accusurá pl'Omplamente recebimento·
daquellu comm unicu(:ão .
.Se a autoridade loêül não se prestar ao COD

vlte, os consules, vice-consules, delegados con
sulares, procederáõ sem demora. e sem mais fo1'
ma~idad.e ás sobreditas operações, e vice-versa ;

'lercmra.-Proceder, segundo os usos do paiz
ti venda de todos os bens moveis da heranca
que puderem soffrer deteriorncão ou forem de
u~a conservação evidentemente muito dispen
c!tosa, administrar e liquidar pe soalmenle, ou
nomear, sob sua responsabilidade, um agente
para administrar e liquidar a herança, sem que
a autoridade local tenha que intervir nestes actos;
salvo ~e um ou mais cidadãos, ou corporação
do palz, ou de uma terceira nacão, sendo· essa
corporação constituida, e reconhêcida segundo as
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leis do puiz ondc se abrit' a succe::;são, lirel'em
de fazcr valer direitos il respeito da mesma he
rança, porquanto neste caso, se sobrevierem diffi
euldades, serüo ellas resolvidas pelos tribunae
loeaes, intervindo então o consul como repre
sentante da successão, e a liquidação não po
derá ser feita senão depois de proferida a sen
lcn<,;a ou de conciliadas as parles.

3. o Os ditos consu les geraes, consules, vice
consules, ou delegados consulares, deverilõ man
dar anntlLlciar u fallecimento do subdito de sua
nlll}1O no Jomal O/fiáa.l, ou, na faHa de, te, em
qualquer outro mais em uso para semelhante
avisos, e nào poderão fazer a Ilemessa da he
rança, ou do seu producto aos herdeiros legi
limos ausentes, ou fi seus mandatarias tambem
ausentes, senão depois de pagas todas as dividas
que o fallecido tivesse contrahido no paiz, e todos
os direitos do Estado, laxas, contribuições, e emo
lumentos legaes, ou depois de decorrido um
anno . desde a data da publicação da morte, sem
que se tenha apresentado reclamação alguma
contra a herança.

4, •• Fica, além disso, entendido que o direito
<le administrar, e liquidar a herança dos subditos
itfllianos no Brasil pertencerá aos consules, vi
ee-consule , ou delegados consulares de lLalid,
ainda quando os herdeiros sejão menores filho.
dc Italianos e nascirtos no Brasil; e vice-versa,
aos consules, e vice-consules do Brasil nos Estados
italianos competirá o direito de administrar e
liquirli:ll' as herrlllças dos Brasileiros fallecidos
na llalia, ainda quando os herdeiros sejão me~

nores, filhos de Brasileiros, nascidos na lLalia. (2)

(2) Pelas reversaes de q e 6 de A~osto de 1862 firmou-se
:ljnste entre o Brasil e a Italia ácerc'a dos direitos civis doS
fi lhos dos subilitos (Ie cada uma das nações residentes na
out!'a.

Deu lugar a tal :ljusle o negocio conhecido pelo nome de
qllestão Bianchi. Este italiano tendo enviado tres de seus filhos
para qenova, dirigia-se com outros quatro e sua mul~er ao
mesmo IUl\'ar, quando foi tomado pela morte em vIagem.
Regres ando ~Ila vim':l para a Unhi;. com arrllelle~ quat.ro filhos,
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5.° Fica outrosil11 entendido que a todo o
tempo que os herdeiros legalmente reconhecidos,
Oll os executores testamentarias se apresentarem
no lugar, em pessoa, ou representados por pro
curadores legal e devidamente constituídos, de
VCl'UÕ logo os consules, vice-consules, 011 dele
gados consulares dar-lhes conta de tudo, e en
tregar-lhes a ad ministração da herança. (3)

foi nomeada tulora deites, e lralou de al'l'ecadar os betls tlei
xados, na Europa, por seu fallecido mal'ido. Em Geuova os
parcnLes de Biallclii lenLál'ão havcI' a lutela, e a hel'ança, c
Lelltlo a dila viuva passado a seguudas nupcias, reunirão UlIl
1'oll5elllo de familia que nomeou lulor para lodos os JJ1eU()l'es
llianclJi, ao passo que na Bahia UlIl novO'lulor era dado pelo
juiz de ol'puaos aos mesmos mellOl'es. Nestas cirCUIIlSLallCias
I'csolvell o gabinete imperial que os qualro menores exislenles
na Balda fosselu enviados para Genova com o palrimouio que
"!C pcrLencia, trocando-se para osse Um as notas slIpramen
Clonadas.

Vid, Rc!atol'io de 1863,
(3) Oflicio do conselheiro Sergio Teixeira de lII:.Ice/lo dil'igido

30 IIllnisLerio dos negocios estl'angeiros.- Rio de ,Janeiror 28
de Agoslo dc 1tl64.- llIm. e E:m. 81'.- Vi com alguma Illllli
ração a assiguatul'a do ministro de S. III. El-Rei da llalia cm
Ullla noLa collectiva, em (IUC os representantes, ou ageuLes dos
1:Ol'el'l1os que celebrárão convenções consulares com o fie
S. lI_. o Imperador, [Il'oeuJ'ão sustentar, a l'espeilo da iuter
\"cnçao dos consules ua administração das beránç3s de seus.
lIaClO113eS, uma pretenr.ão que com juSlO fundamenlO tem sido
I'cpellida por V. F-x., e por cus predecessores.

Pedi ao 81'. conselhciro direclor geral da secrelaria de es
tado dos negocios cSLI'angeiros a permissão de ex..aminar lo~las
~ ile~as CUl1l que, passe-mc V. Ex. a expressao, tom saio
lIISL~'Uldo esLe proccsso. .
.S~ dcpois de oULer autoJ'isação de V. Ex. julgou atjllellc

(!lsLlneto l'uuceionario que Ibe pra liciLo eoufial'-me estes pUlleis,
e Ilortanto só anle-IJOntem os 'obtive.

l'ercOl'l'cudo-os, vi, CO)110 pl'esagiava, que tanto o 81'. con
clheil'o consullol" como o 81'S. c nsclheít'os de esLado, que

COlJl tão "igol'o'a razão, com Lanta el'udiç,ã,o c clarez~ bavião
dado seus pareceres sobre a lllaLeria, e aLe o nosso dlgno eu
tar:'e~<Ido tios ncgocios em TUI'ill1. nas conferencias com as
aULoridades Íl,!liauas, nenlJulll uso lizcrão da redacção especial
CIl1 qlle c Lá eOllcebido o al'Ligo da. convenção com a Halia,
de cuja applicaeão ou interpreLação se lrala

Essa rcdacçãõ COrLa toda a tliseussão. 8e a" e ·tipulaçõ~ tia
cOllvelJção italiana não são obrjgaLOria~ pal'a os ou~r~s slgna
Lal'los da nola colleetiva. de eel'lo ° sao para o mIUlsll'o de
el-rei da Ilalia.· .

~leslllo para as outras não e póde uegar que sã~ onclu
deRLes lIuando c truta dc interpretar, pon[Ue mostl'uo clara
menLe U proposito tio g-o enIo imperial quando acccdeu a
r< :I\S neguciações.

T. 't
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Art. 8.° 1.° Tudo quanto diz respeilo á policia
<.los porto", carregamento, e descarga dos navios,
ii segurança das mercadorias, bens e cITeilos,
scn\ delerminàc10 conforme ~s 1<.'is, cslQlulos, c
regulamenlos do paiz,

2. o Todavia, serão os respeclivos conslJles, c
agentes consulares exçlll ivamente encarregados
da ordem interior Úbordo dos navios mercantes
de sua TI 'Í;iio, e só elIes tomaráõ conhecimento
das de~aven~as que sobrevierem cn'lre o capitão,
os officines, os murinheiros, e outros indi\'iduo
malriculados por qualquer tilulo no rol da equi
pagem, seju qual for o motivo da desavcn~,a I

Tud:l essa discussão recente e 3inda a\;erla, naturalmClIlC,C
acha lão pre enle 30 esclarecido e:1lendimento de V, Ex"
que devo poupar-lhe o enfado, c ~ [lerda rle 1('IUPO que lhr
c~lUsari3 uma mais minuciosa e:posi(;ão. Vou ao [Jonlu cs cu·
Cla].

A convenção com o goycrno ila1inl1o fói a 1'r.IH'oduc~ão ,111
Ilue se havia celebrac,lo COIl1 o francez, c que já Liuha sulo
cunccdida á Ilespanha e á Suissa. Mas o SI', conselheil'o Ta·
lJUCS cllIe me deu, para negociar, plllllJl'eS e inslrucções, Il)'CIIU
IrUC uella c poul'rião inLroduzir ul.u ulas, uu Ler·mo de rc·
lI.lcção, que pOl' isso mesmo que c'ssa negoociação ,Linha Ilor
iIIorlelo a eouvcn~ão com a l'rança, pul.!essc:n ser 1U',ocadu
lia in lcrprelação dcSl3, ,

l)c\"O llIuiLO confidencialmente aju:l Lar, que ambos o .plem·
poLcueiarios com que sueccs -ÍYr,menll' Lralel, me atnr/l1arao 11"
Lalllbem er' o cssas as \'i I:JS do SCU gov .no, pOl'Cjue CI '1 fale
da rnTaurle pl'omi 'cuidaclc de intel'es"cs de fa!1li!ia quc na ccm
de 'requentc' clllaees 1I13lrimolliae: entre po\'os que lima ex
lcll'i 'sima fruntcira põe cm conLa/?LO, lIão convinha ao gOI'e!'lIl)
ilaliano úar aos COIl ulc tln Fl'anç3, (:om Cjuelll celebrár:l UIlIa

(ln\'enção sClllelhanLe, maior illgcl'c;'eia lIa~ hel'anças do Que
era ele razão. e de.iu liça, .

arligo d:l. nossa convenção rOI:l a Frall~a que Ll'al~ ÓJ'
!tC'l'allf:as é l,; VIl, e, se aeha diyidi:o como os mais al'l1çO~
em periodos, ou pal'agr:lpbo não lit:i.ICrados. () arLigo Corr~\'
pUlldenlC na con\'cUl'àll com a Itali<l tum o mc /110 nUIlIl'I'O e
orúem, e ~e acl13 dÍ\'idic!o em paragr.lphos uumel':lcloS C01l10 0!
UlIL1'OS,

Ca.rla. 1I1ll desles p:ll'agl'apLJos comI :a p'113S mesmas p:lI:I\'\a~
elos da convenç'- () com a França; u:as !Ia. difl'el'l.:n~'a essencial
ua rcC!ael,;ào do 3.°; lia differenc.:a ~em alcance algum n:l.do
~.o e !la UJlI ii.o p31'agraplio que 11:;u cxislia lias COIlI'l'U\'url
com :l França, Sllissa e llCsp:lnlia, . que nãu rui rcproduzldo
na quc depois se cclcbrou eU111 Purlllgal. ,

O ~ 3.0 110 arL. VII da Cuuy ução c,om a !!a.li3 é COllCCbldo
nos L 1'1lI0 se;;uinLCS:

Arl. VII ~ 3,0- Hclalorin dc 18ô3-apllcn'OS-p:lg. 30!1.
•...• uãn poLi I'iiu la zel' a 1'l'UIl'S~:l da !lf'I';UII.'<l (HI (10 I'U l'~~

UUciu ao !te I dcil'flS IcçilinJ{)s GlO '1'J1tr~. ou :1 '1:'1' !lJ<\llclaWfJ!



c3pccialrnenlc no que fUl' relativo a solt1tH]as, e
c:ccuruo elos contructos mutuamente celebrados.

3. o·As úllloridades ]OCtlCS só poderão intervír
no CHSO de s~rcm as desordens que daLii resul
tarem de natureza 1al que perturhem ü tranqllil
lidade e ol'dem pl1blica em terra, OUIlO porto,
U fiO caso ele em Laes deslrrencas se achni' im
plicada alguma peSSO:1 do paiz. ou estranha á
eqllipagern .

4.° Em todos 03 demais caS03 as ditas auto
ridade. e limitilr:lõ a dül' auxilio eiTIcnz aos
agcntes consulares quando forem por elles re
quisitados, para mandar prender, e conduzir ;i

11m/mil Il/sm'c.v.,., .. , (oelas os direitos do Estalo, taxas, eDlli)'i·
bU;çõe~, c elllolul/lentos lr,qncJs .. , •.

AS j)ali1'o'i'as que \ão alli sublinhaLlas sfio as llue'scllilo aehilo
na l'onVCIlI'ào fl':lll\;C;::l. c o ~ 5.° l]lIC i!!uallllClllc llCill Ilell:l
ncm lia o'ulm se acha, . eoÍlrehiclo uo's L('I'mos sr~lIinLCS:

~ 5,° Fica ollLrosilll cnLenllido 11Iltl n. Lul!(õ o tempo quc os hel'
ileiros, legalmenLL' rccollhel'ilto , uu os excculores testamenta
rios, sc apl'esellLa rcm rio I !I~:ll' cm peso ii uu J'epresl'lI L:l!loS
pOI' IIl'cclll'aúores leg-al c (le 'ill:JmenLe cOll·tilllidus, devl'niõ
logo os,consLI!cs, vice·consnit'5, 011 l1cleg-:lllos consnlarl's dar
lhes ('onla de llHlo, e eULre;;ar-lhes a arltlliuisLração da Iter:lllç'n.

A clareza desla disllO icao e a sua harmonia COt.1 :1 llal:J\'I'as
snblinha(las do 3,0 lir:i toda:; duvid'l n. respcito du IimiLe
quc lcm a ill,(el'enciil consular. Elia evidentemcnte só tem por
fim Lir'al' á :1utorid:lde local (l:!r:l dar ao eonsul ilal!:lllo: 1.0 ri
arl'ccad:u:ào, lilJuidil~'ãn, e aUllll:lisU'ilÇào Ul~ JJe:J I]ue, ou ses:lhe,
ou c presumem pertencr~I'CIl1 a I.alianOs, e que St: n.cllào aban
ilonados; 2. 0 a protcc,ãu de pesso:::> italiana, Iple por illcn.!lazc~,
ou IIICnOrl'S I,recis:io della. Tell: mais [lot· Hill u al'Li{!o da eou
\'en~ào d clara!' (.~ (J objecto do ~ 1.°) ((ue o menoreS lIasddns
no Brasil porém liIho de Italiallos ficào (1Pb:!ixo tia flroLcc~ão elo
consul ilaliano e nào rln magisLratlo bl'usi/eiro. Tudu com a mais
COJ:llllcla I'cciprocidade~

A il1('~a dc llesal'orn.1' a heranc:as au I'Las no TIra i( srjão qnem
fOl'cm os ÍnLercss:\clos nellas, paralJl1unrlo provicrclll ele Italiauos
lerem no con. III I'esflectivo nm juiz prh'aliro, c' ViCI'-vcrsa é h;
SII'Lcntca\'cl dianLe dessa obl'Í~ar;iio, clal'alllenLe imposL:; ao
con uI de cutreg-ar il hrl'anç'a., não só ao herdeiro, Ol! au Le 1a
mClIlciro lJue esLava :l~lSenLe, esc âpresellLa, mas até aos seus
IIror;urul\orcs.

,t.á qlle Lil'c, pOI' de,cr, de occupar com a parle flue Live urste
ObJC~lO á aLLcllção de V. Ex. pCl'rnilla-me mais a segilinte infol'
maçao:

Q.uanrlo live oeeasii:io de dar uma opiuião a respeito da oppor
IiI~ll(lal1c e IItilidn.de desL:ls convcllçfle , jâ eHa não po(lia :.Ipro·
\cllar. ,nelll I('nllo a vail1:lde de crel' que teria sírIo seguiria, ma
~II a dCI cm omeio de 30 de ;\iovelôllJl'o de 1Sô2, llirigido n. um dos
IlIlIslraclos antecessores de V, Ex. nos terlllO seCTllinLes;

" () lJ'ec.:ll0 aIludicIo é o Iple já roi inserto a pa l7. 21íí. "
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clldêa os individuos da equipagem, contra Os
quaes, por'qualquer motivo, eJles julgdrem con
veniente assim proceder.

Art. 9. 0 Pelo que diz respeito á collocação dos
núvios, ao seu carregamento, e descarga nos por
tos, bacias, e ancoradouros dos dous Estados;
ao uso dos arnlazens publicos, balanças, guin-

. dastes, e outros semelhantes meehanismos; e em
geral, á todas as formalidades, e disposições re
lativas á admissão, ancoragem, e partida dos
navio , será concedido aos dous puizes o tra
tamento da nacão mais favorecida.

Art. -lO. 1. o 6s consules geraes, consules, vice·
cOllsules, e delegados consulares respectivos po
derão mandar prender e remetLer, ou para
bordo, ou para seu paiz, os marinheiros, e todas
as outras pessoas que fizerem parte da equ.ipa
gem dos navios de guerra, ou mercantes, e que
tiverem desertado dos ditos navios.

2. o Paro este fim deverá.õ ~dirigir-se por es
cripto as autoridades locaes competentes, e provar,
pela exhibição dos registros do navio, ou do rol
da equipagém e, se o navio, já tiver partido,
pela cópia authentiea de taes documentos, que
as pessoas reclamadas fazião realmente parte dü
equipagem. Em vista desta requisição, assim
justificada, não lhes poderá ser negadu a entrega
de taes individuos.

3. o Ser-lhes-ha, além disso, prestaqo todo o
a11 ilio, e assistencia para a busca, e prisão dos
ditos desertores, os quaes serão mantidos na
cadêas do paiz á pedido, e á custa dos consules,
até que estes agentes achem occasião de faze l-os
partir.

4.. o Esta detenção não poderá durar mais ~e
tres mezes, decorridos os quaes, mediante prévIO
aviso de tres dias ao consul, serú o encarcerado
posto em liberdade, e não poderú ser preso pelo
mesmo motivo.

5. o Comtudo, se o desertor tiver commettido
qualquer delicto em terra, a sua extradicç50 po;
derá ser dilferidu pelas autoridades locaes, ale



qne o tribunal huja proferido senlen~a, c esta.
lenDa t.ido 'plena execução.

6. o As altas purtcs contractantes convem em que
os marinheiros, e outros individuos da equipa
gero, sendo subditos do paiz onde occorrer a de
serção, sejão exceptuados das eslipulü(jóes do
presente artigo.

Art. 4'I . Todas as vezes que não houver eslipu]a
~ões contrarias entre os donos, armadore , carre
gadores, e seguradores dos navios de um dos
dous paizes que se dirigirem aos respeclivos por
tos do outro, "oluntariamente, ou por força maior,
as avarias serão reguladas pelos consules geraes,
con ules, vice-consules, ou delegados consulares
de sua nação. Quando, porém, subditos do paiz
fim que residirem os ditos agentes, ou de uma
terceira nação, se acharem interessados, c reclu
IlIUl'em contra a liquidação consular, terão di
reito a serem seus interesses regulados pela au
toridade local competente.

Art. 12.1.° No Cüso de dar á costa, 0\1 naufragar
no litoral da oul.ra algum navio pertencente
ao governo, ou aos subdito . de uma das altas par
te contractantes, as autoridades locaes deveráõ
immediatamente prevenir do occorrido ao consul
geral, consul, vic"e-consul, ou delegado consular
do distncto, ou, na sua falta, ao consul geral,
conslll, vice-c.onsul, ou delegado consuli.1r mais
pt'oximo do lugar do sinistro. I

2.° Todas as operações relativas ao sülvamento
da carga, e outros objectos dos navios italianos
naufragados nas agllas territoriaes do Imperio
do Brasil, serão dirigidas pelos consules geraes,
consules, vice-oonsules, ou delegados consulares
da llalia; e reciprocamente, os consules geraes,
consule~, vice-consules do Brasil dirigil'ilõ as
operações relalivas ao salvamento da carga e ou
tros objectos do navios de sua nação, naufraga
dos nas aguas te1'ritoriaes do Reino da ltalia.

3.· Aintervellcão das autoridades locaes só terá
lugar nos dous' paizes para facilitar aos agentes
cOllfiulul'es os soccorros necessarios, manter a 01'-
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uem, garantir os interesses elos salvadores cstl'Ü
nhos. á equipagem, e fiscalisar n. execLlciio das
disposições que se devem observar para aentradü
c sahida das mercadorias salvadas.

4. o Na ausencia, e até á ebegada dos consule
geraes, consules, vice-consules, ou delegados COIl
sulares, as autoridades locaes deveráõ tomaI' as
medidas neccssarias para a protecção dos indil·i··
dilas e conservação dos objectos salvados.

5. 0 No caso de duvida sobre a nacionalid.ade
dos navios as disposições mencionadas liO pl'e
sente artigo serão da ex.clusiva compelencia elas
autoridades locaes.

6. o As altas partes contractantes con vém, além
disso, em que as mercadorias, e effcitos salvados
hão serão sujeitos a nenhum direito da alfill1(lega,
salvo se forem adrniLlidt>s a consumo interno.

Art. 13. Os consules gemes, constlle , vicc-roIl
sules, e delegado consulares re~ectivos, c bem
assim os chancellere , adjuntos, e alumnos consu
lares' goz9ráô nos dons paizes de todos os privile
gios, isen.;ões, e immunidades concedidas, ou que
venhão a sêl-o aos agentes de igual categoria da
nação a mais favorecida, salvas as excepções con
tidas no artigo segundo.

Art. H. T0dos os navios quç, em virtude c1n leis
em vigor nos respectivos paizes, forem consI
derados brasileiros, ou italianos, serão, qllanlo
nos eífeitos da presente convenção, traÜldos como
taes.

Art. '15. Apresente convenção vigorará por (' 
paço de dez annos, a contar do dia da troca da
ratificações; mas se um aono antes de expirar es e
prazo nenhuma das altas partes contI'ilcti1nl~'
tiver notificado oillcialmente á outra a intenç110
de fazer cessar seus eifeito , a convenção con
tinuará em vigor para ambus as partes até um
anno depois de feita aq8ella declaração, quulquel'
que seja a época em que ella tenha lugar. .

A presente convenção será approvada c 1'al!~
cada pelas alta partes contractantes, e a 1'aLll1
cações serüo trocadas na côrte de S. M. o Impe-
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radür do Bl'asil dentro do prazo de ciuc.o mezes,
ou ullles se mI' passiveI.

Em fé do qlle os respeclivos plenipotenciarios
assignárão a presen~e convenção, em uplicata,
c lhe puzarão o sello de suas armas.

Feita no B.io de Janeiro, aos.i L1iôs io mez de
Feyereiro do anno do Nascimento de NOeSO Senhor
Jesus ehl'i to, de 1863. (L. S.) ergio Teixei1'(i de
Jlncedo. (L. 5.) Fé d'Ostiani.



1863.

Convcnção entl'c o SI'. D. Deliro II, Impet'ador do Brasil
e a rainh:l. de lIesp:1nha pal'a regular o direitos, \lI'il'ile,
"ios e ill1muniuades reciprocas dos consulcs, vi ce-coo ules
e eU:l1lcel1eres, belll C0ll10 as fUllcções c obrigações a que
licão respectivamente sujeitos nos (lous paizes, assignatla 110

Rio de Janeiro CII1 !) de Fevereiro de 1863, e ratificada pur
parte do Brasil em S ue Julho do mesmo anuo, c pela di
Ue pauÍla no 1. 0 de Junho do referido al.lflo. (1)

DO ARCIIIVO DA SE RETllIA. DE E 'fADO DOS NEGOCIO'
E 'TRANGErROS.

Nós, D, Pedro II, Imperador Consliluc.ioual e
Defensor Perpetuo do Brasil, elc. Fazemo, sabeI'
li todos os que a presente curta de confirmação,
approvação c ratificação virem, que aos BOI'e
dias do mez de Fevereiro do corrente anno, se
concluiu e assignou-se nesta côrte do H.io de Ja
neiro, entre nós e Sua ! lügestade í\ rainha de
He 'panha, pelos respectivos plenipotencÍul'io,
que e achav[io munidos dos competentes plenos
poderes, uma convencüo consular cio Leor se-
guinte: •

Sua Magestude o Imperador elo Br3sil e UiI
iHagestüde u rainha dti' Hcspünha', animad~s
do reciproco desejo de estreitar ü,Hla vez .11HlIS

os laços de amizade que tão felizmente slllJsl'lelll
entre as duas nações, -dando ús relações, CODl-

'11 El'olllul"'aLla por (lecl'l:tu n.• 3l3ü de 3l de ,IulllO lI" IS61
TI'ocárão- ê as ra.titica _õe " nesla Gàrte, cm 2'1 de Jul~odu

:mno supro,
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merciaes todo o desenvolvimento possivel, e iI
mais ampla protecção aos interesses de seus
respectivo'> sllbditos, reconhecêrão que, para con
seguir este 11m, um dos meios mais efficaze
seria celebrar uma convenção especial com o ob
jecto de fix.ar, de uma maneira clara e .definitiva,
os direitos, privilegios e immul1idades dos funccio
narios consulares, e determinar as obrigações
a que ficnráõ sujeitos nos dous paizes.

E para esse fim nomeárão seus plenipoten
ciarios, a saber:

Sua Mageslade o Imperador do Brasil, o Sr.
Marquez de Abrantes, senador do imperio, con
selheiro de estado, veador de Sua Magestade a
Imperatriz, grã-cruz da ordem imperial do Cru
zeiro, grande dignitario da ordem da Rosa, grã
cruz da real ordem Constantiniana das Duas Si
cilias, ministro e secretario de estado dos ne
gocias estrangeiros.

E Sua Magestade a Rainha das Hespanhas o
Sr. Dom Juan Blanco deI Valle, cavalleiro grã
cruz da real ordem de Isabel a Catholica, com
mendador da real e distincta ordem de Carlos
lU, cavalleiro da ordem imperial da Legião de
H.oora de França, deputado ás côrtes, e seu mi
Dlstro residente no Rio de Janeiro.

Os quaes, depois de se terem communicado
os seus plenos p'oderes, que farão achados em
boa e devida fórma, convierão nos artigos se
guintes:

Art. 1. o Cada uma das altas partes contrac
tantes terá a faculdacle de nomear consules ge
r~es, consules e vice-consules para os portos,
Cidades ou lugares do territorio da outra, re
seryando-se o direíto de exceptuar qualquer 10
cahd~de onde não. julgue conveniente o esta
beleCimento de taes funccionarios.

Art. 2. 0 Os consules gerae~, consules e vite
c~nsules, nomeados pelo Brasil e pela Hespanha,
nua poderão entrar no exercicio de suas func
~õe sem que préviame.nte submettão as respec
tiva nomeações á approvação do governo ter-

'f, 42
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l'ilorial, e obtenhão o competente Exequctt~t1', que
lhes será expedido gratuitamente, e pela fórma
estabelecida em cada paiz.

As auturidades administrativas e judiciaria
do districto em que tiverem de residir estes
funccionarios, á vista do Exequatur, os reconhe
ceráõ immediatamente no exercício de suas aI·
tribuições, e os farão gozar das prerogativils e
privilegios inheren tes ao seu cargo.

Cada uma das altas partes contractantes se
reserva o direito de annullllr o Exequatur de
qualquer dos ditos funccionarios, quando assim
o julgar conveniente, manifestando os motivo
que a isso a induzirão.

Art. 3. 0 Os consules geraes, consnles e vice
consules respectivos gGzaráõ, em ambos os paizes
dos privilegios proprios de seu emprego. tae
como, isenção. de alojamentos militares e de to
das as contribuições directas, tanto pessoaes como
mobiliarias e sumptuarias, salvo se forem ci
dadãos do paiz em que residão, ou possuirem
bens immoveis ou exercerem o commercio, porque
nestes casos ficaráõ sujeitos aos mesmos serviços,
encargos e taxas que os nacionaes.

Gozaráõ, além disto, estes funccÍonarios, da
immunidade pessoal, excepto pelos crimes que,
segundo as leis do Brasil, não admittem fiança
e pelos delictos qualificados como graves pelo
codigo penal de Hespanha, c, se forem con:
merciantes, poderão ser presos em consequencla
de suas operações de commercio. .

Poderão collocar sobre a porta exterLOf da
casa de sua residencia, o escudo G8.S armas
de sua nação, com a seguinte legenda-consulado
do Brasil ou consulado da Hespanha-; e, noS
dias de solemnidades pllblicas, nacionaes ou re·
ligiosas, poderão arvorar a bandeira de sua
nacáo sobre a casa consular.

Êstes signaes exteriores só serviráõ para iI:!-dícar
a habitação consular, não podendo jámms ser
interpretados como dando direito de asyl~,.nem
como embaraço para as investigações e dlllgen-
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Cill que a justiça territorial tiver de praticar
dentro do edificio.

Al't. 4.· Os consules geraes, consules e vice-con
sules, que não forem subditos do paiz onde resi
dite, não poderão ser obrigados ii comparecer
como testemunhas pp.rante os tribunaes do mesmo
paiz. Quando a autoridade local necessitar obter
de tâes fun<.;cionar:ios alguma declaração ou infor
n1al.:ão, deverá requisital-a por escripto, ou di
rigir-se á seu domicilio para recetlêl-a pessoal
mente.

Art. 5. o Em caso ele impedimento, nusencia
ou morte dos consules e vice-consules, os chan
celleres, ou pessoas previamente designadas pelo
titular para substituil-o, serão admittidos a exercer
Ínterinamen te as funcções consulares, com appro
varão da autoridade local competente-; e gozaráõ
durante a sua gestão interina, de todos os di
reitos, privilegias e immllnidades inherentes ao
cargo.

Al'l. 6.° Quando uma das altas partes conlrac
tantes nomear para seu consul ou vice-consul,
cm um porto ou cidade- da oulra, a um subdito
de 'ta, continuará o dito funccionario a ser con
siderado como ubdito da nação a que pertence,
e ficará par conseguinte snjeito ás leis e regu
lamentos inherentes á sua nacionalidade, sem que
entretanto, esta obrigação possa, por fórma al
gl1lUa, coarclar o exercicio de suas funccões,

Art. 7. o Os ürchivos consulares serão inviola
vei:;, e as autoridades ]ocaes não puderão, sob
qualquer pretexto, devassar nem embargar os
papeis pertencentes aos mesmos que deveráõ
~star sempre separados dos livros e papeis rela
tivos ao commercio ou industria que possão
exercer os respectivos consules e vice-consules .

. e .fallecer algum funccionario consular sem
."ub'tiluto designado, a autoridade local procederá
Im.mediatamente ti apposição dos sellos nos ar
elu WS, devendo as istil' á este acto, se fôr possivel,
um funccionario consular de outra nação, resi
dente no c1istrieto, e duas pessoas subditas do
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paiz, cujos interesses elle representilva; e, na
falta destas, outras duas das mais notaveis do
lugar, as quaes cruzarúõ os seus sellos com o
da referida autoridade. Destes actos lavral'-se-ha
termo em duplicata, entregando-se um dos exem·
pIares ao consul, a quem estiVl;ll' subordinada ii
agencia consular vaga.

Quando o novo funccionario houver de tomar
posse dos archivos, o quebramento dos selios YC'
rificar-se-ha em presença da autoridade local.

Art. 8. o Os consules geraes, consules e vice
consules, ou aquelles que suas vezes fizerem. po
derão dirigir-se ás autoridades de seu distl'icto,
e. em caso de necessidade, na falta de agente
diplomatico de sua nação, recorrer ao governo do
paiz, em que exercerem suas funcções, para re
clamar contra qualquer infracção dos tralado
ou convenções existentes entre os dous pnize,
que pelas respectivas autoridades ou funccionul'ios
do dito Estado tiver sido commellida, ou contra
qualquer abuso de que se qu.eixarem os seus na·
cionaes, e terão a faculdade de proteger oflicial
mente os direitos e interesses destes perante
as autoridades locaes.

Art. 9.° Os consules geraas, consules e více
consules terão o direito de receber em sua chan
cellaria, no domicilio das partes e á bOL'do do'
navios de sua nação, as declarl\ções que o ca
pitães, homens da equipagem, passageiros llego
cialltes ou outros subditos de sua nação, qllizel'H'!1
fazer; poderão igualmente, como notarios, allton
sal' os testamentos ou disposições de ultima von·
tade de seus nacionaes, e quaesquer outros actos
proprios da jurisdicção voluntaria, ainda mesmo
quando taes actos tenhão por fim conferir by-
potheca. .

Entretanto, quando estes actos se referirem ti
bens immoveis situad,os no puiz, um notaria ou
escrivão publico competente do lugar, serA cba
mado para assistir á sua celebração e assignal-o
om o funccionario consular ou o seu ehuncellcf,
'ob pena de nullidade.
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Os referido funccionarios lerão além dis o o
direito de lavrar em suas chancellal'ias quaesquer
actos convencionacs entre um ou mais dos seus
concidadãos e outras pessoas do paiz em que
residirem; e bem assim üquelles que interessarem
exclusivamente aos subditos do paiz em que se
celebrem, com tanto que taes actos se refirão ii.
bens situados ou ú negocias que tenhão de ser
tratados no territorio da nação á que pertencer o
consul ou vice-consu], perante o qual forem elles
passados.

Os traslados ou certidões dos ditos actos, devi
damente lega]isados pelos ditos funecionarios e
sellado com o sello omcial do seu consulado ou
vice-con ulado, farão fé em juizo e fóra delle,
quér no Brasil, quér nos E tado. de Hespanha, e
terão a mesma força e validade como se fossem
passados perante notarias ou outros officiaes pu
blicos de um ou de outro paiz, uma vez que estes
actos sejão lavrados na conformidade das leis do
Estado á que pertencem os consules ou· vice
consules, e tenhão sido depois submetLidos ao
se1l0, registro, ou quae -que!' outras formalidades
que regerem a materia no paiz em que o a. to
tIver de ser posto cm execução.

Art. '10. No caso de morte de um subdito de
uma das aILas purtes contractantes no terrilorio
da outra, as autoridades locaes competentes deve
l'âõ immediatamente noticial-a aos consules ge
mes, consules ou vice-coasules do districto, e
estes, por sua parte deveráõ fuzerigual communi
cação ás autoridades locaes, se primeiro tiverem
conhecimento do obito-

Quando faneeer um subdito de sua nacão sem
haver deixado herdeiros ou executores testamen
tarias, ou quando os herdeiros ou executores tes
lamentarias forem desconhecidos, legalmente in
capaze ou estiverem ausentes, deveráõ os consules
O'eI'u~ I COIl ules e vice-con ules proceder aos acto
egumtes:

d 1.· Pôr o seno, ex-alicio, ou ú requerimento
U parle interc. sada. , cm todo o efreito_, mo-
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'Veis e p~peis do fallecido, prevenindo com anli
cipação á autoridade local competente, que poderá
assistir a este acto, e, se julgal' conveniente,
cruzar tambem os seus sellos, depois do que nào
poderi;ío Sel' tirados senão de commum accôrdo.

2. o Formar, em presença da au toridade com
petente do paiz, se esla julgar dever comparecer,
o inventario de todos os bens e effeitos que o fal
lecido possuia.

Para a apposiçeio dos se1l0s, que devorá verifi
car-se o mais promplamenlc passivei, assim como
para se proceder ao inventario, os ditos fUllccio
narios fixaráõ, de accôrdo com a autoridade local,
o dia e hora em que deverá proceder-se á cada
uma deslas operações, prevenindo-a com antece
dencia por escripto, e desta communicaçiio eBa
accusul'á o recebimento.

3. 0 Proceder, segundo os usos do paiz. á vendu
de todos os hens moveis ou fructos da herança,
que puderem sofft'er deterioração; administraI' c
liquidar pessoalmente, ou nomear, sob sua res
ponsabilidade, um funccionario para administr~
ção e liquidação da' herança, sem que a autol'l
dape local tenha que intervir nestas novas opera
ções, salvo se um ou mais subditos do paiz, ou d.e
uma terceira potencia tiverem de fazer valor dI
reitos ii. respei lo da me ma herança, porque neste
caso, não lendo o consul direito de resolver 11
questão, será esta ubmeltida aos tri"Q.unaes para
que a julguem segundo as leis do pa~z' em que os
bens hereditarios e liverem situados, pfocede~~o
então o consul, quando se suscitem queslões litI
giosas, como representante da heran.ça, sem ljue
po sa daI-a por liquidada até que, se não houver
accàrdo entre as partes, seja proferida a sentença
correspondenle, á qual deverá dar cumprimento,
'e della não e interpuzer recurso·

Os di tos co nSlll es geraes, consules e vice-co~

ules, deveniü annnciar o felleámento dos subdl.
to de sua Dação, em um dos jornaes que se p~bll'
que no seu c1istricto consular, c não poderão lilz~r
nlrega da herança, ou do seu producto, aos 1 nI-
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limos herdeiros, ou a seus procul'adores, senão
depois de satisfeitas todas as dividas que o de
funto pl1desse ter contrahido no paiz, ou de haver
decorrido um anno do dia da morte do subdito
de sua nação, sem que se tenha apresentado recla
mação alguma contra a hel'cmça.

Fica, alem disso, entendido que o direito de
administrar e de liquidar as heranças dos Hespa
nhóes, fallecidos no Brasil, pertencerá aos con
sules e vice-consules de Hespanba, ainda quando
os herdeiro sejão menores, filhos de Hespanhóes
nascidos no Brasil, em reciprocidade da fac:uldude
que têm os consules e vico-consules do B~usil em
TIespanha, de administrar e liquidar as heranças
de seus nacionaes, em casos identicos.

Art. 41. Tudo quanto diz respeito á policia do
portos, carregamento e descarga dos nuvios, se
l1urança das mercadorias, bens e effeitos, sed
regulado conforme as leis, estatutos e regulamen
tos do paiz.

Os respectivos consules e vice-consules, serão
ex.clusivamente encarregados da ordem interior á
bordo dos navios de commercio de Slla nação, e
ó eUes tomaráõ conllecimento de todas as desa
v~nças que sobrevierem entre o capitão, os offi
CHies, os marinheiros e outros individuos com
prehendidos, por qualquer titulo, no rol da equi
pagcm.

As autoridades locaes não poderão intervir
senão no caso em que as desordens que dahi
resultarem forem de tul natureza que perturbem
a lranquillidade ou a ordem publica em terra ou
no, porto: ou quando uma ou mais pessoas do
palz ,ou estranhas á equipagem llellas se acharem
lmphcadas.

Em lodos os demais casos as ditas autoridades
se limitaráô á dar auxilio eificaz aos funccionarios
consulares, quando estes o requisitarem, para.
~a~d.ar prender e conduzir á cadêa algum dos
indlV1duos ,da equipagem, contra o qnal, por
q,ualquer motivo, elles julgarem conveniente as
Slm proceder.
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ArL. 12. Os consules gerae , consules e vicc
consules poderão fazer prender e remeLLer, ou
para bordo ou pUl'il o SPU paiz, os marinheiros p

fluaesquer outras pessoas que filÇão pnl'te da eqrri
pagem dos navios de guerra e de commercio
de sua nar,ão, que tiverem desertado dos ditos
navios. .

Para este fim dil'igir-se-,.I1ão por escripto ás au
tOl'iJades ]ocaes competentes, e justificaráõ, me
diante a apresentação do registro do navio ou da
matricula <la equipagem, e, se o navio já tiver
partido, mediante cópia authentica dos ditos
documentos, que as pessoas reclamadaS fazião
realmente parte da equipagem. Em vista desta
requisição, assim justificada, não lhes poderá ser
negada a entrega de taes individuos.

Ser-lhes-ha, além disto, duda toda a assistencia
e auxilio pal'u a busca e prisão dos desertore ,
os quaes serão detidos e mantidos nas cadêas do
puiz, á pedido e á custa dos funccionarios acima
referidos, até que estes fllnccionul'ios achem
occasião de fuzêl-os partir.

Esta detenção não poderá durar mais de tre
mezes, findos os quaes, mediante prévio aviRo de
tres dias ao consul, ~erá o encarcerado posto em
liberdade, e não poderá ser preso pelo mesmo
motivo.

Comtudo, se o desertor tiver commettido de
Jicto em terra, a sua extradi.cção só se verificará
depois que o tribunal haja proferido senten\ll,
e esta tenha tido plena e inteira execução.

As altas partes contractantes convém em .que
os marinheiros e os demais individuas da eqUlpa
gem, subditos do paiz em que a deserção tiver
lugar, sejão exceptuados das estipulações ào pre-
sente artigo. .

Art. 13. Todas as vezes que não houver esh
pulaçóes em contrario entre os armadores, carre
gadores, e seguradores. as avarias serão regulada
pelos consules geraes, consules e vicc-consules ~e
sua nação, salvo se individuas, subditos do palz
em que residirem os ditos funccionario , ou de
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lIma terceira potenci:l, se nch'arem interessados
nestas avarias; porquanto, neste caso, a nüo haver
compromisso ou é1ccórdo entre todos os interes
sados, qever<1õ cl\as 1::1' reguladas pela autoridade
local competente.

dl'l. ,14,. Qllundo naufragar ou der á costa no
lilloral da outra, algum navio pertencente DO go
vemo ou aos subditos dé umadus altas partes con
tracLant.es, as autoridades locues dcverúõ immc
diaLamenLe prevenir aó coo uI geral, consul ou
"ice-con uI cio districLo, e, na sua falta, ao consul
g-eral, consul ou vice-consul Olais proximo do lugar
rio inistl'o.

Todas as operações relativas ao salvamcnto dos
navlos brasileiros, naufragados ou dados á costa
nas aglllls terriLoriaes do reino de Hespanhn, se
râo dirigidas pelos consules gerae , consules e
vice-consules do Brasil; e, reciprocamente, todas
as operações relativas ao salvamento dos navios
he. panl1óes, Ilélufragados 0\1 .dados á costa nas
i1guas terrj toriaes do Brasi I, serão dirigidas pl~l os
cousules gemes} consules e vice-consules de IIes
panhü.

Aintervenção da autoridade local só terá lugar,
nos dou paizes, pura manler a ordem, garantir
os interesses dos salvadores, se forem estranhos
áeqllip'lgem do navio nauf~'agildo, e assegurar a
fiscalisaçào elos impostos l'espeGti vos.

iI ausencia e até á chega(la do~ consules ge
raes, consldes c vice-consules, as alltoridnues 10
cae devcl'áõ tomar todas as rnedidus necessnrias
para a proleccflo dos iudividllos e conservarão dos
eITeitos salvados do lluufragio. •

No caSI) ele duvida ·sobre ü nac"ionalirlade (j,
nil~ios, as disposições mencionadas no présc ]le
arLl"o seriío da ex.clusiva competencia dü autori
dade local.

Asalta parles conlractantes convém, além disto,
em que as mercadorias e effei tos salvados não
se.i~o sujeitos á nenhum direito de alfandrg· , s i
se torem de~tinados DO consumo interno.

1\1"l. 1;j. Os consulcs gcraes, consulcs e vicc-
T. q3
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consules re pectivos gozaruõ, DOS dous paizcs, de
todos os outros privilegias, isenções e immuni
dades concedidos aos funccionarios da me 'ma ca
tegoria da nação a mais lüvorecida.

Art. 16. As disposições da presente convenção
nüo são applicavcis aos dominios de ullra-ma!' que
possue Sua l\1agestade Catllolica, emquanto neHes
vigorar a legislação especial que restringe as fa·

. cuidadas dos consules estrangeiros'; todavia os do
Brasil residentes nas ditas possessões, obterão do
governo hes'panhol todas as vantagens de que gozão
ou possão gozar, segundo a sua categoria, os func
cionarios da nação a mais favorecida.

ArL 17. À presente convenção vigorará por es
paço de dez annos, a contar do dia da troca das ra·
tificações; ma , se um anno antes de expirar esse
pruzo nenhuma das altas pllrtes contractantes tiver
notificado oilicialmente a outl'a a intencão de fazer
cessar sells effeitos, continuará em vigo!', para
ambas as partes, até um anno depois de feita
aquella declaração, qualquer que seja a época em
que esta tenha lugar.

A presente convenção será approvada e ratific~da
pelas duas altas partes contractantes, e as raLIfi
cações serão trocadas, no Rio de JaneirQ, dentro
do prazo de eis mezes, ou antes se fôr pos
sivel.

Em fé do que os respectivos plenipotenciario
assignárão a presente convenção em duplicata, e
lhe puzerã'O o seita de suas armas.

Feita no Rio de Janeiro aos nove dias do mezde
Fevereiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos sessenta e tres.
(L. 5.) Mal'q71ez de Abrante·s. (L. 5.) Juan Blanco
del Jalle.
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Conrençâo entre o Senhor D. Pedro II Imperador do Brasil c ú

rei de Portugal e dos Algarves, para regular os direitos, privi
legios, e illlllunidades reciprocas dos consules, viee-eoo
sules, e chaneelleres, bem como as funcçõcs e obrigações- a
que ficão respectivamente sujeitos nos dous paizes; assignada
no Rio de Janeiro em 4 de Abril de 1863, e ratificada por parte
do Brasil em:tS de Agosto do mesmo anno, e pela de Por
tugal cm 11 de Julh'o do referido a:no0-. (i)

DO .illCHIVO DA SECRETARIA DE ESTADO' DOS NEGOCIOS
ESTRANGEffiOS,

Nós, D. 'Pedro II, Imperador ConsLiLuciollill e
Defensor Perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber
alodos os que a presente carta de confirmação,
approvacão, e ratificacão virem, que aos á, dias do
mez de "Abril do corrente anno, se concluiu e
assignou-se nesta côrte do' Rio de Janeiro, entre
Dós e S. 1\'1. o rei de Portugal, pelos respectivos
plenipotenciarios, que se achavão munidos dos
competentes plenos poderes uma convenção con
sular do teor seguinte;(S)

S. M. °Imperador do Brasil e S. 1\1. el-rei de
Portugal e dos Algarves, animados do reciproco

(i) Foi promul<Tadd por decreto n. O :JHiS de 27 de Agos-
to ~e t863. o

d Trocarão-se as ratificações, nesta côrte, em 20 de Agosto
aquelle anno.

(2) Pelas rev~rsaes de i8 de Novembro e 9 de Dezembro de
18.'11 Portugal adherira ás estipulações do llecreto.o ,0~ de S
de NOvembro do dito anno, rcgul30do as atLrlbul\'O<:S dos
agentes cunsulares, no Imporio. Relataria de 18;>2.
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desejo de estreitar cada vez mais os)aços de ami
zade felizmente existentes entre as duas nações.
dando todo o desenvolvimento possivel ás l:elações
commcrc:iaes dos seus respectivos subditos e per
suadidos de que um dos meios mais convenientes
de conseguir este fim é fixar de um'1l1laneira clura
e posiLiva os reciprocas direitos, pri.vilegios, e im
munielndes dos funccionarios consulares. bem como
determinar as obripções a que ficarâõ adstl'ÍctOs
nos dous paizes, resolvêrão celebrar uma conyen
ção consular em que fiquem bem definidos os
mesmos direi tos, pri vilegios, immunidades. e
obrigações; e para este fim nome6.l'ão seus pleni
potenciHrios, a saber:
. S. 1\1. o Imperador do Brasil li S. Ex. o Sr, Mar
quez de Abrantes, senador elo Imperio, conselbei
1'0 de estado, vearlol' de S. M. a Imperatriz. grã
cruz da imperial ordem do Cruzeiro, grande dig
nitario da ordem da Rosa, gr.ã-cruz da ordem de
Nossa Senbora da Conceição de Vina Viçosa, grá
cruz da ordem COllstnntiniana das Duas Sicilias,
ministro e secretario de estado dos negocios es
trangeiros,

E S. M. el-rei de Portugal aS- Ex. o Sr, Jose
oe Vüsconcellos e SOIlZU, moço fidalgo dü casa
real, do conselho de S. M. Fidelissima, seu en
viado extruorrlil1élrio e ministro plenipotenciario,
grã-crôz da ordem de Christo, da de Pio IX, da
Aguia Vermelha, e da Corôa Real, e commendadol'
da ordem de Nossa Senhora da Conceicão de Vtl-
la Vicosa. .

Os quaes tendo-se reciprocamente commlloica
rl0 os seus plenos poderes, que achárão cm ~oa e
devida fôrma, eoncordárão nos artigos scguliltcS:

Art. ti. o Os consl]les geraes, consules, e vice-cOu
sules nomeados pelos governos do Brasil- e de
Portllgal serão reciprocamente admittidos, e re
conhecidos depois de apresentarem as suas pa
tentes. segundo 8. fôrma estabelecida nos respec
ti vos tenHorios. O exequatur necessario para °
livre exercicio de suas fuoccões lhes será dado
gratis; e as A.utoridàdes administrativas e judicia-
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rias dos portos, cidades, ou lugares de Ila re :
denciíi lhes permiltiráõ, á vista do dito exequa
lur, o gozo immediato das prerogativas inherell~

tes ás suas func<,:ôes no districto consular respec
tivo.

Cada uma das altas parles conLraclantcs reser
"a-se o direito de exceptuar para o futuro as loca
lidades onde não julgue conveniente o estabele
cimento de vice-consules e agentes, ou delegados
consulares.

Art. 2. 0 Os consules geraes, consules e seus
chuDcelleres, bem como os vice-consules, gozd
l'áõ em ambos os paizes dos privilegios geral
mente concedidos ao seu eargo, taes como a isen
ção de alojamento militar e de todas as contri
buições directas tanto pessoaes como de bens
moveis ou sumptuarios, salvo todavia se se tor
narem proprietarios, ou possuidores temporarios
de bens immovfiis, ou emfim se exercerem o com
mercio, porquanto nesses casos ficaráõ sujeitos ás
mesmas taxas, encargos e eontribnições que os
outros particulares.

Arl. 3. o O consules geraes,consules, e vice-con
sules DOS dons paizes gozaráõ além disso da im
rnunidar1e pessoal, excepto pelos factos e actos
qualificados, e punidos como crimes inafiançaveis,
ou seja pela legislação brasileira, ou pela porLu
gueza.

Se forem negociantes não lhes poderá tambem
ser applicada a pena de prisão senão pelos uni
cos factos de commercio.

Art. !.o Os consules geraes,. consules, e vice
co~sules poderão c01l0car por cima da porta ex
t~l'Jor das suas casas a3 armas da re~pecli va n8
çao, com a seguinte legcnda:-Consulado do Bra
sil, ou Consulado de }'ortugal;-c nos dias de fes
1us nacionaes poderão tambem arvorar na casa
cons~]ar a bandeira de ua nação. Estes sigllaes
CXLel'l~re não poderão comtudo ser em caso al
gum. Interpretados como dando direito de asylQ;
erv.ll'áõ principalmente para indicar ao mari

nueuos ou aos nLtcionaes a habitação consular.
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ArL 5. o O consllles geraes, con ules. e seu.
c.hancelleres, bern como os vice-consule', não
poderão ser intimados á comparecer perante O~

tl'ibunaes do paiz de sua resiuencia. Quando ü

justiça local tiver uccessidade de receber delles
alguma informação juridica, deverá pedir-lIú
por escripto, ou tran portar-se ao seu domicilio
para recebeI-H de viva voz.

Art.. 6. o No caso de impedimento, ausencia, ou
morte dos consules, ou vice-consales, os chancel
leres, ou pessoas préviamente designadas pelo ti
tular para stJ bstituil-o, serão ad millidas á exer
cer interinamente as funcções consulares, com ap
provação da autoridade local competente, e goza
ráõ, durante a sua gestão interina, de todos os
direitos, privilegias, eimmunidudes inherenlesao
cargo.

Art. 7.· Fica especialmente entendido que,
quando uma das duas aUas partes contractantes,
escolher para seu consul ou agente consular, em'
um porto ou cidade da outra parte contractanle
um subdito desta, o mesmo consul ou agenle con·
sular continuará á ser considerado como subdi
to da nação á que pertencer; e ficará por conse
guinte sujeito ás leis e regulamentos que regem
os nacionaes no lugar de sua residencia, sem que
entretanto esta obrigação possa por fórma alguma
coarctal' o exercicio de suas funcções respectivas.

Art. 8. o Os archivos, e em geral os papeis de
chancellaria dos consulados respectivos, serão
inviolaveis e não poderão ser, sob qualquer
pretexto, e em caso algum, apprehendid9s nem
devassados pela autoridade local. .

Fica, porém, entendido que os livros e papeIs
pertencentes a estes a1'c11ivos devel'áõ sempre
estar separados dos livros e papeis relativos ao
commercio ou industria que possão exercer os
respectivos consules, e agentes consulares.

Se fallecer algum funccionario consular, se~

substituto designado, a autoridade local procedera
immediatamente á apposição dos sellos nos ar
chivos sendo sempre acompanhada de d.ous sub-
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dilos do paiz, cujos intercss.s clle repl'cSCnlanl,
e na falta destes, de duas pessoas das mais 00
taveis do lugar, e tambem se fôr possivel de um
ülIIcciooario consular de outra nação residente no
distl'icto.

As pessoas chn.madas á testemunhar o acto crn
zal'aõ os sens sellos com os da referida autori rj a
de. Destes actos lavrar-se-ha termo em duplicata,
enll'egando-se um dos exemplares ao co.nsul a
quem estiver subordinada a agencia consular vaga.

Quando o novo funccionario hOllvr.r de tomar
posse dos archivos, o quebramento dos sellos
verificar-se-ha em présença da autoridade local.

Alt. 9. o Os consules gera,~s, consules, e vicc
consules, ou aquelles que suas vezes fizerem,
poderão dirigir-se ás autoridades do lugar de sua
residencia, e em caso de necessidade, na faHa de
agente diplomatico de sua nação, reGorrel' ao
governo superior do Estado em que residão. para
reclamar contra qualquer infracção commcUida
pelas autoridades OH fllnccionarios do dito Estado
contra os tratados ou convencões exislentes entre
os dous paizes, ou contra qualquer outro ahuso
de que se queixem os seus nacionaes. e terão o
direito de dar todos os passos que julgarem neces
sarios para obter prompta ju tiça .
. Art. 10. Os consules gerues, e consules respec

tIvos poderão estabelecer agentes, vice-coasules,
ou agentes consulares nas diíferentes cidade,
portos, ou lugares do sell distrieto consular,
on.d~ o bem do sel'viço que lhes está cOllfiado o
eXIgIr, salvos, bem entendido, a appro·yação, e o
exequatur do governo terri torial.

Estes agentes poderão ser igualmente escolhidos
d:entre os cidadãos dos dous paizes, bem como
dentre os estrangeiros, e serão munidos ue lima
pal~ote passada pelo consul geral, ou con til, que
os tiver nomeado, e debaixo de cujas ordens elles
devcraõ servir. Gozaráõ além di so dos mesmos
privilegias e immunidades estipulados na presente
c~lIvenção em fuvor dos con ules, salva as excep
çoe mencionada no al't. 3.



Art. '1·1. Os consule. geraes,' consules, e i'ice
co osu1es respecti vos terão o direi to de receber na
sua chancellaria, no domiciJ.io das partes, ou á.
burdo dos navios de seu paiz, as declarações c
mais actos que os cu.pitães" eqnipageos, 0 11 passa
geiros, negociantes, ou sllbditos de sua nação,
quizerem alli fazer, incluslvamente os te.stamentos.
011 disposições d.a ullima vontade, ou quaesf{uer
Ol1tl'OS :lctos de tabellicío, ainda mesmo qllLludo 05
ditos actos tenhUo pOl' fim conferir hypoLlteca.

Entretanto, quando estes actos se referit'p.ITI Ú
bens immoveis, situados no paiz onde reside o
consu!, ou agente consular, um tabelliiio, ou escri··
vão publico competente do lugar se.rá chamado
para rlssisti [' á sua celebração, e assigoal-os com o
chanceller, ou agente, sob pena de nul/idade.

Art, '12. Os consules geraes, consules. e I'ice
cousulfJS terão, além disso, direito de lavrar' em
suas, chaneellarias quaesquer acto-s convenciollac5
entre os seus concidadãos, ou enlre um 011 mais
destes, e onteas pessoas do paiz, em que residirem,
assim Gomo qualquer acto convencional que inte
resse unicamente ú subtlitos deste ultimo paiz,
com tnnto que os mesmos actos se ref1rào á ben
siLundos Oll á negocias que tenhão de ser traLado
no tenHorio àu nação á q1le pertencer o consul, ou
ngente, perante o qual forem passado!'. (3)

Os traslados dos ditos actos, devidamente.le
gnlisados pelos coasules geraes, coasules,. e vice·
consules, e se1lados com o sello omcial do eu
consulado, ou yice-consuli;ldo, furão fé em juizo, c
fóra delle, quér no Brnsil, qnér em Portugal; e
terão a mesma forca e validade eomo se fossem
passados peral)te i'abelliúes, ali outros officiues
publicas quér de um, quér de outro puiz, um~ VEZ
que estes dctOS sejão lavrados conforme 11 leiS do

pJ o governo imperial ordenou, que nas r parLiçõ0S. fiscac.
do lmperi.) Co sem aceita, c reconlll:lcidas ,cOliJO val.ldas as
procurações lavradas ou assigllrldas pelos consules, c vlce.colã
sule~ portuguezcs, para a rec.epção de quautias' pcrtenccDl~S
e polios de sens compatriotas.

Vld. Relatol'io de 1868.



E l;lrio a qnc () con ui pnrLcn cr, c tcnhão sic1n
subrnellido. previamente ú todas as formalidades
do selto, registro, insinua(jüo, c qljaesquer outras
que regem a materia no paiz em que o ado tiver de
ser cumprido.

Art. 13. No caso de morte de um subdito de
BnUl das dilas partes conlractantes no territorio dil
outra, ti auloridades locucs competentes deverúõ
immediatamente noticiai-a aos coasules gerues,
consules, ou vice-consules do districto, e estes pOL'
sua parle deveróõ cOllllJll1nicill-a ús autoridades
locaes, se nntes ti verem cl isso uonhccimen to.

Quando fallecer um subdito de sua nacilo sem
deixar herdeirl)s, ou de'ignür testamcntcIL'os, ou
cujos herdeiros não sejão conhecidos, estejão
ause.ales, ou sojdo incapazes, os consules g€l'llBS.
conslllcs, e vice-'-consules, deveró.õ proceder aos
actos seguintes: .

'1. o PÜL' os selLos ex-ameio ou á requerimento das
purles interessadas, em toda a mobiliíl e papeis do
fallecldo\ prevenindo com anticipação ueste aclo
~ aUloridade local competente, que poàel'á assislir
aelle, c mesmo qtrrmdo julgue conveniente, cruzar
os seus sellos com os que tiverem sido postos pelo
consul; depois do que estes selIm; duplicados não
poderão ser tirados senão ue COnllllUm a~c.ôrLlo.

g,o Formar lambem em presença da autoridade
lo~al competente, se esta julgür dever comparecer,
o11.1vcnlario ele todos o~ bens e effeitos que o féll
lecldo possuiu, Pelo que dii respeito ao processo,
tauto da apposíção dos seBos, que deverá sempre
~er lugar o mais brevemente possivel, como elo
Inventario, os conSllles gerües, consules, e vice~cou

sul~s fix.ai'iíõ, de accórdo eam a autoridade 104a1,
odIa, e u hora em que est~s dOlIS actos deveráõ
ter lugar prevenindo-a por escripto de que elfa
passará recibo, Se a autoridade local se não preslar
ao convite que lhe tiver sido feilo, os consules
pruceLleráõ sem demora e sem mais formalidades
as duas operações já citadas. .

3_,0 Os consules geraes, consllles e vice-coDsules
fürao proceder seglluclo o LISO 10 paiz, ti venda do

'r. 'i 'i
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todos 03 bens moveis on [ructo da hcrí1n~í1 qnesr
possão deteriorar; poderão administrai-ri c liqni
dai-a pe.soulmente, ou llOmear, ~ob Sll[\ responsa
bilidade) um agente para a administrar e liquidar,
sem que a autoridade local tenha de intervir neJes
novos actos, salvo se um ou mais subditos do paiz,
ou deuma terceira potencia tiverem direitos II fazer
'Vuler a respeito desta mesma slJccessüo. Porquanlo
nesse caso, nilo tendQ o consul direilo de decidir ti
qllestão, deverá esta ser levada aos lribunaes du
paiz, aos qlllles pertence resol~el-u proccd 'ndo
então o consul como represen tante ela sllccessno.
l'roíerido o julgamento, o consul de, erú cxccutal·o
se não tiver por com enicn te appellul', 01/ se as
partes não se uccommoc1arem, contiuuiln(\o clepoi~

com pleno direito a liquirlaçilo que havia -ido
suspensa emqnanto se uguardava a decisão do
tribunal.

4, o Os consulcs gemes, consules, e vicc-consules
seriío todavia obrigados ú nllullncinl' a morte do
individuo de cuja succes~ão se tratar, cm 11m dos
jornaes elo seu districto; e nüo poderão fazer
entrega dn. IH1l'i1nça ou do seu produet aos legi
timas herdeiros ou à seu prOCI1 l'ild ore , seniio
depois de pagas lorlns as dividas que o defunto
pude se ter conlrabido no paiz, ou de lIa, er decor
rido um 40no depois do dia da morte, em CJllÇ e
Lenha :tpresental1o reclamação alguma contra ii
herança.

!5. o Fica além disso 'entendido, qlJe o direito rle
administrar e liquidar as .successàes dos POl'lu
guezes fullecidos no Bt'üsil pertencerá nos conslIJe
de Portugal, ainda quando os herdeiros s('jl:1O
menore ,filhos de Portuguezes, nascidos no Bril'll,
em reciprocidade de igual faculdade que Dca per
tencendo elas consules do Brasil em PortugnJ de
administru!' c lirjuirlar as su~cessões dos seus
nacionaes, em casos identico . .

Art. H, Em tudo que diz respeito á policia dos
portos, carregamento, e descarga dos flavio , C~lI

ranç.ll das mercadorias, bens, e effeilos, os subtlllDS
do dons p;.lizes serão respccli'yarncDte slljeilO
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á lei' c regulilmeutos rio territorioo To.daviu, os
L:ollsulcs gel'L1es, cousules, e vice-colJsules respec
Livos serüo exclusivamente encarregados da ordem
interior á bordo dos navios de commercio de sua
naçilo; e só elles tomurúõ conhecimento de toda
as de aven.us que sobrevierem entre o capitão, os
()(1]ciaes, e os individuos que estiv'rem compre
hendiclos, por qualquer titulo que seja, no rol da.
equipagem.

As autoridades Jocaes não poderão intervir senão
no caso em que as desordens que dalli resuJLarem
fórem de natureza á. perturbar a tranquiJlidade
publica, ou quando uma ou mais pessoas do paiz,
Oll c tranhas a equipagem nellas se ach,u'em im
plicadas oEm todos os demais casos ás autoridades
se limitul'uõ ti dar auxilio aos funcionarios consu
IUI'es quando estes o requisitarem para mandar
prender e conduzir á cadêa os individuos da equi
pilgem que elles julgarem conveniente alli recolher
cm consequencia de taes desordens.

Art. '15. Os consules geraes, consllles e vice-con-
nles poderão mandar prender e remette!', ou para

banjo, Oll para o seu respectivo paiz, os marinl1ei
ros, e todas as outras pes oas que regularmente fa
zem plll'te das equipllgens dos navios de guerra ou
moercantes da f,UU nação que tiíerem desertado dos
dItos navios. Para este üm dirigir-se-hão por
~ cripla á autoridades locaes competentes, e j usti
hcar~õ pela exhibição qo registro do. navio, ou da
matncula da eqllipagem, ou no ca o do navio ter
purLido, pela cópia do documento respectivo, devi
uamenle lcgalisado pDr elle., que os homens re
clamados fazião parle da dita eqllipagem. Em vista
desl\l reclamação, assim ,justiflcadu, não lhes poderá
ser de.uegada a entrega. Ser-lhes-ha, além disso,
dado todo o auxilio para a busca e prisão dos ditos
de erlOl'es que poderão ser guardados e mantidos
naos cudêns do paiz, á pedido, c ú custa dos agentes
aCima referido o, até que o' mesmos agentes tenhão
acl~lldo occasião de os relneller para o seu paiz.

~c, porém, não se offerccer eo tu occilsüio dentro
do l?ruZQ de tres llleze..;, contudu - du diü da prisãu,



os detidos scrJo posto em ljberuac!c, precellendo
aviso de tt'es dias ao consul; e não poueriio sel'
pre os de novo pelo mesmo motivo.

Corntudo, se o desertor ti \ et' commettido, alem
disso, algum crime ou délicto em terra, a sua sol
tura só se vet'i6cará depois que o tribunal compe
tente haja proferido sentença sobre o crime ou
delicto; e esta tenha tido plena execução.

Fica igualmente enlendido qlle os marinheiros (}
os demais individuas que fizerem parte da equi
pagem, subditos elo paiz em que a dcserçilo livcl'
lug-ar, são exceptuados das estipulações do pl'e
senle artigo.

Art. HL Sempt'e que não hOllrer estipulações
contrarias entre os donos, armadores, carregado
res. e seguradores dos navios de um do paize
que se dirigirem aos re peclivos parlas do outro,
voluntariamente ali por força moiol', as aVilrias
serJo reguladas pelos eonsules gemes, consules, e
v~ce-consules de sua nação. .

Quando, porém, subditos do paiz em C!.lle resi
direm os ditos agentes ou de uma terceira poten
cia tiverem nellas interesses, as avarias serão l'C
.'ulada, pela autoridalle locnl competente, á não
haver cOIll.promisso amigavel entt'e as partes.

Art. 17. No caso de dar ú costa, OH naufragar no
l-ittoruL da outril algum nnvil) pertencente (la go
verno, Oll aos. suhtlito· de uma das altas partos
conlrucla-ot&s,. [I' autoridades locae.s deveritõ im
metIlawmente prevenir do occorrido ao consul
gerah cousul, ou vice-consul do distl'icto, ou, na
ua filHa, ao eonslll geral, consul, ou vice-con ui

mais proximo. do lugar do sillistro.
Todas as operações. relativa~ ao salvamento da

carga e ou.tros objectos tIos navios brasileiros, nall
fragatlo nas aguas terriloriúes de Portugal, s~rão
dirigidos pelos consl.lles gemes, consiJles, 011 VICC
consule do Drasil; e reciprocamente o~ consllI~
gerae', consules, ou Yice-Gonsules de Portugal eh·
rigiráõ li opel'açõe. relaliva ao salvamento .rlil
curga e outro· objectos dos navios de ua nllr:ao,
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llilul'ragildos nas aglJlts lcrritoriac dos dominio
brasileiros.

A intervençiío das anlol'irlac1cs locaes só lerú 111
gal' nos dOlls paizes para facilitar aos agenle' COll
.nlnres os soccor1'o neccssario" manler a ordem,
garanlir os inleresses dos salvadores eslranhos ú
equipagcm, e fiscalisar a exccuçilo das disposiçãe
que se devem observar para a cnlrada e sahida das
mercadorias salvadas.

Na allsencia e alé Ú chegada dos con. nles geroes,
consules,on vice-consulcs, as autoridades locues
dcyerúõ tornar as medidas necessnrius para a pro
leççiio dos incl ivid uos, e cons"rvação dos obj cclos
alyudos,
As allas partes contractanles convém, além dis

so, em qllC as mercadorias e cffeitos sah'ados
11110 serãó sujeilos ú nenhum direito de aI l'ul1dega ,
alvo se forem admillidos á consumo inlerno.

'o caso de duvida sobre a nacionalidade dos
navios, as disposiç.ões mencionarias no presente
llrlirro ser(}o da exclusiva competencia das aulo
ridades locues.

Art. '18: Os consules O"craes, consules, e seus
cllllncelleres, e bem assim os vice-consules, go.zn
!'iÍ.õ nos dous paizes de lodos os outros pr ivilegios,
1 enções, e immuni lades ql1e para o fulnro venhiio
a cr concedida aos agent~s de igual calegoria
da nação mais favorecida.

Art. H). A pres0nte convenção vigoral'ú por e.
paço de dez ünnos ú contuI' do diü da troca rias
ralif]caç~es, que lerú lugar nesla cidade do !tio
tle JaneIro, denlro do prazo de lres mezes, ou
aoles se fêl' possivel.

Se um anno unles de findo o dilo prazo ele Jez
,:onos ~enlruUla das altas parles conl1'aclanles ti
'el' .nollficüdo a sua inlençt10 de fazer cessar seus
e[~llos, a convenção conlinuar;'l á vigorar por
Tnll1.S um anno, e assim successivamenle até a
expiração de um nnno conlado rio· dia em que
uma da' parle tireI' fcito ti. outra aqllella nuLi
ficacão. .
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Em ré do (lue os re:pcclivo p1el1ipolp.nciario~

assignúrilo n pre~cnte conven~üo em duplicata c
lhe puzerão o sello de suas arma.

Peita no Rio ele Janeiro, .10S 11' dias do mez de
Abril. do anno elo Nascimeuto de Nosso SenllOl'
Je'us Chrislo de 11868.-(L.S.) Mal'qnc: de
AUJ'antcs.- L. .) J. de lasconwllos c Sou::a .

. Accardo para a execução do a,.t. J::; da. Convcnç:io'
Cllusul~u' cclcbl':ul'l em 4 de lbl'i! de :1~3 eutre u
Bl':lSil e ltol'tu:;al. (4)

Havendo a Hpplicação do art. 13 da convenção
consular de 4 de Abril de 1863 originado con
.flictas' de allribuir,ães entro a autoridades locues
do Brasil e os fuâ"c.ionarios consulare de POI'
tuguI, o governo de S. M, o Imperador do Bra .il
l!. o de S. ~1. Fidel issitna.o Rei de Porlugal am
mados de igual desejo de pôr termo a esses ron
Dietos, resolvênl0 regular de commUill accordo
a exeeuçüo do citado artigo, e pari,l esse fim,
os abaixo assignaclos:

Antonio Coelbo de Só e Albuquerque, mini~tro
e secretario ele estado dos negocias ~strangwos

de S. fi}. o Imperador elo Uem iI; e
.José de Vasconeellos e Souza, cn indo cx

traorc1innrio e mini tro plenipotenciario de S,
M. Pidelissi ma o Rei cI e PorLugal junto de '
.M, o Imperador do Brasil:

Competeutemenle autorisados pelos eus respec~

tivos pleno~ poderes, cuja boa e Jevidu fórm,a fOI
mutuamente reconhecida, con vierão nos segulUtes
paragrnpltos:

§ 1,0 No caso de morle de Ilm subdilo porlugueZ
no Imperio do Brnsil, as autoridades locaes com
pelentes dcveráõ irnrnediatamenLc avisar 05 func·

(.f) foi PI'Ollllllfl':Hlo por decreto n. 3\)3;) de 21 de AgostO' d~
1 .ii; tendo illo approvac\u pelo ;;:uI'cruo pOrLIIl!lIeZ elll o \0
II- ,lu1l1U llaquellc ;H1.10, c pelo do Dra 'ii elll 21 de Ago,
srgllillle,
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eionnrios COrftll1.lI' S: consules gC]'\lCS, consulrs, e
vice-consules, ou agentes consulare, em cujo
di lrieto oecorrer o fllllec:imento, e por sua parle
C.ses funccional'ios, se forem os primeiros a
sabér do facto, deverúó dar o meSlllO aviso ás
auloridades locaes:

1,' Sempre' que o fallecimcnl.o aconteccr cm
lo(;alidarl~ onde nilo haja funccionul'io consülur
ela nacionalidade do finado, a autol'ic!aoe local
competente assim o parLicipará immediaLamenLI;
ao governo imperial por il1termediO da presi
dencin. da respectiva provincia, consignanLlo nu
sua purtici pação todos os escln recimen Los que
houver colhirlo sobre o caso e suas circurnsLul1
cia , A presic1encia da provincia tral1smiLLirá nos
mesmos termo, e sem c1emorn, esta pnrlicipaç;lo
ao funcci ouario con ular c1 o distrieto, No en Lun Lo
a autoridade local pror.8li-eI'Ú, nu fórma lia lei
do puiz, á apposição dos seI lo, ao invenLario
dos bens, e nos acLos subsequentes do processo
alé a chegada do f~lOccionario con ular, o qual,
depois d~ verificado, segundo as circllm Lancia',
o 'eu direito de inLonir, proscguirá na liqui
c1o<.:ão, se não estiver terminada, e, em caso
contrario, rec.cberá da Dutoridade local a parLe
do espoliu que restar da liquidaçüo.

2.· O funceionario COnSl1l11l' mandarú annun-
i.ar o falLecirnento cm um dos jomacs do seu

dlsLricto, inserindo no annuncio os esclareci
mentos que possüo aproveitar aos herdeiros do
c palio, Se não houver jcrn,ll no di tricto, o
annuncio será feito por cuiLaes afl1xaLlos nos lu-
g,1res muis publicos, '

§2.' Aj[]terveneão elos funccionario~ consulares
de ,PorLugal nu ar·rccadacjiio das hcrunças cle seus
nOClonaes follecidos no Bj'usil se l'ealisarú, cladas
as c.ircumsLancias e observudas as reo"ras sc-. , . o
gUlnLes:

'1,· Quando 11m subclilo portúguez fallecido
no Bmsil nüo tiver <..l ixado herdeiros de slla
lIacionulidade, ou quando com hcrdeiros por
lugllezes maiurAs, presentes, e capaze , COUCLll'-
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rercm hcrdeir s menOl'CS, nll:,cn~(}:;, ou incnpa..
ze. quc Hão sejüo Porlugueze::i, O !'uucciouül'io
oon uJar porlugllcz não inlcf'yil'ü.

2. o Qljnudo entre os herdei rus do su.bdito POI'
tuguez fallecido no 13m iI, houver um ou mui.
l'orluguezes menores, ausentes, ou incapazes, Lerá
o flInccionario cons1Jlar a admini 'tra(~l1o exclu il'il
da herunen, se não houver te lume"nleiro, nem
herdeiros· de nacionalidade diversa da do finado
entre os quaes haja ou VillVU, 011 herdeiro que
possa e deva ficiir na posse, c cübeç& do casal,
ou menores, ausentcs, ou inca pazes.

3. 0 Se com um ou m'1is llerc1eiros porlugue..
zes menores, ausentes, ou incapazes houver ao
mesmo tempo, quér um testamenteiro, quér her
deiros de diverstl nacionalidade da do finado,
entre os qnaes haja, ou viuva, ou herdeiro que
pela lei possa e deva ficar na posse, e cabera
do casal, ou um ou mais herdeiros menore',
U'lSclltes, ou incapaz s, o f'unccioIlurio 'consulilL'
portuguez adrninistral'ú a herança (;onjunctiJmenle
com a dila viuva, ou dito cabe 'u do Gasal, ou
dito testamE}nteiro, ou representantc legai do'
dilos menores, au e es, ou incupazes.

4. o Fiüa. entendido que aos herLleiros menore
nascidos no Brasil de puis pol'luguezes será up
plicado o estado civil de. seu pai uté a SUil
maioridade, de conformidade com a lei de 10
de Setembro de Hi6{) , em recipl'ocidaJe da fa
culelade que terão os funcciollurios consulares
elo Br'/lsil em Porlugal de administrar e liquidar
as hel'illlCnS de seus naê.ionaes em casos analogo',
. 5. 0 Fic·u igualmenle entendido que o legll~
rios univcrsaes, ou por titulo universal, sao
t:quiparados aos herdeiros, (5)

S 3. 0 O fuuccionario üOQsular nos caso em
que, no' termos' do paragmp)J.o antecedente,
ti \ er de intervir exc1usi vamente, deverá;

(:.il Os lCt::ll1os pol' titulo parLiculal' não cstão sujeitos a esta
eSLiplIlal,:ãu. Assilll () <ict:1al'oll (I'gu't'cl'llo illlJlcrial lJor UO~
-de lli (le OnLllbl'O ti.: l',;), clll'i"ilLl a Ic"ar'ao pJl'lU3:JCZ:l·
J(e/lttorio ue Ill{í'J :>:> -



I." Por .'eJlus, .quer 13J:-o/ficio, quér II requeri
mento das partes interessadus, em toda u mo
hilill e papei. do defunto, peevenindo com an
ticipação á autoridade local competente, que
poderiÍ assistir ao acto, e até se julgar conve
niente, cruzar com os seus seUos os que hou
verem sido postos pelo funccionat'io consular.

2.' Fazer tamb-em, em presença da (jompctentc
autoridade local, se esta entender que deve com
parecer, e de duas testemunhas idoneas, o in
ventario de todos os bens, e objectos possuido
p6llo defunto.

§4.· Pelo que diz respeito á dl1plü operação da
apposição dos seltos, que deverá effectuar-se no
mais curto prazo, e do inventario, o funccionario
consular portuguez iixará, de accordo com li auto
ridude local, o dia e hora em que ambas estas
operações deveráõ ter lugar; o aviso do f\jncciona
fio consular á autoridade será feito por escripto,e
esta accusara a recepção. Se a autoridade local não
comparecer, apezar do convite que lhe tiver sido
feito, o funccionario consular procedel'lÍ, sem de
mora, nem segundo aviso, ás suprllcitadas opera-
ções: '

1. o Os senos duplos postos pelofunccionario con
sular, e pela autoridade local só serão levantados
de commnm accordo. Todavia se o funccionario
consular deixar decorrer quinze dias sem chamar
aautoridade local para levantar os se11os, esta lhe
pedirá por escripto que fixe dia e hora em que esta
operação deverá ter lugar, eeHe accusará recepção:
se o fl1nccionario consular não responder no ter
mo de oito dias, a autoridade local procederá sem
demora ao levantamento dos seJ]os e ao inventario.
Se, p~rém, tendo sido fixado de commum accordo
d~a e hora, para o levantamento dos duplos .seIlos,
nao comparecer a autoridade local,o funccionario
consular marcará oprazo de oito dias para aqueI
Ja operação e a.ssim o communicará por escripto á
aU~oridade 10caI,e, se esta tendo recebido o aviso,

dd~lxar ainda de comparecer, procederá, no oitava
la sem ma..isdemora. aos actos de quê se trata.

t. 4~
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2. o O funccionario consúlar lavrarú termos dos
actos de apposição c levantamento dos sellos edo
jnvenlario,e desses termos remetterá cópia ullthen
tiea dentro do pruzo de ql1atro dias á autoridade
local competente. Os termos serão assignados tam
bem pela autoridade local, se houverem sido la
vrados em sua presença.

§ 5. °A autoridade local é ü llnica competente para
proceder ti abertura do testame[1~o:mas deste edo
lermo de abertura deverá dar traslado authentico
ao funccionario consular,c1entro do prazo ele qua
tro dias.

1. ·Se durante u apposição dos sellos,ou feitura
do inventario, ofunccionario consulur achar um
testamento, descreverá a fórma exterior delle no
termo qu.e deve lavrar ,o rubricará perante as par
tes interessadas, e presentes, o porá debaixo de
seno, e dará parte ao juiz territorial competente
para que ene abra o testamento, segundo as for
mas legaes.

2. o Se o testamento do elefunto estiver deposita
do no consulado, o íunccionario consular promo
verá ti sua abertura pelo juiz territorial.

3. o As questões de validade do testamento serão
sub~ettidas aos juizes competentes.

§ 6. ° Quanào tiver lugar a no"meação de um tu
tor, ou de um curador, o funccionario consu
lar promoverá,se por outro modo não estiver pro
videnciado, ii mesma nomeação pela autoridade
local competente.

§ 7. o Ofunccionario consular nos casos em que,
nos termos do § 2. o,lhe compete exclusivamente.a
administração, e liquidação das heranças, devera:

1. o Arrecadar e conservar em sua guarda todos
os bens pertencentes ao espolio, tanto moveis, cl?""
mo immoveis ( representados pelos respectivos tI
tulos), e os semoventes.

2.° Promover de conformidade com as leiseusos
dopaiz a venda de todos os bens moveis da heran
ça, que forem de facil deterioração ou que não se
possão guardar sem perigo, ou grande despez~,

bem eomo das acções de comp:mhias, quando nao
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hiljü no espolio dinheiro para fazer as entl'adil~,Ou

quando a sua conservação não convenha pelo ri. 
co imminente de deprecia(;ão.

3. o Tratar da conservaçiio e melhor aproveita
mento dos bens, cuja alienação nào deva ser feita,
ou tenhu de ser demorada no interesse da he
rança·.

4. 0 Cobrar quér amigavelmente, quér judícial
mentea<; rendas, alugueis, dividendos de acções,
juros de capitaes mutuados, e ql.laesquer outros
rendimentos,e quantias devidas ao espolio, e ven
cidas, quer antes, quer depois da data do falleci
menta.

5. o Receber oprodocto da yenda d,os bens mo
reis, e da dos immoveisno caso de hurer sido esta
autorisadu pelo juiz.

6. o Liqui-dar a herança, satisfazendo todos os
seus encargos, diVidas e legados, e passando qui
tacão aos devedores,

§8,0 A herança, logo que estiver liquidaLla, .·e
ra dividida entre os herdeiros, de conformidade
com a partilha, que será feita pelo juiz competeJl
te, o qual nomeará) se houver lugar, peritos para
a avaliação dos bens, formação dos quinhões, e
designação das tornas.

I. o Em caso nenhum o funccionul'io consular
será juiz das co atestações relati, as aos direi tos dos
herdeiros, eoUações á herançu, legi lima, e terr~a.
Estas contestações serão submettidas aos tribunaes
competcnt -s.

9. o Ofnl1ccional'io consular remettel'á li autori
dade local que tiver de proceder á partilha uma
demonstração completa do liquido da hel'llo çcr,
acompanhada dos documentos relativos aos actos
~e .sua administração e liquidação. Depois de prú
tenda a sentenca de partilha, serão aquelles docu
mentos devolvidos pela autoridade local com um
tl'(\slaclo da sentença. e ealculo da partilha,

§ 9, o Ofunccionario consular não podera fazer
entrega da herança, ou de seu proclucto aDS legiti
mo,s herdeiros ou aos seus pl'ocuraclores,senão de
POlS c1 paga todaa~cliyidus que o defunto tiver
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contl'ahido no paiz, ou depois de haver decorridu
um anno da data do fallecimento, sem que se tenha
apresentüdo reclamação alguma contra a herança.

peverá antes de qualquer distribuição aos her
delros.do producto da herança, pagar os direitus
estabelecidos pelas.leis do paiz sobre a transmi sào
das herancas.

§ 10. Nós casos em que a administração e liqui
dação se fizerem em commum, nos ermos do §2.°,
pelo fonccionario consular e a viuva, ou o cabeça do
casal, ou o testamenteiro, ou o representante legal
dos menores ausentes ou incapazes, cujos inte- I

l'esses não estiverem sob a protecção do funccio
nU~'io consular, todos os actos de apposição de
sellos, inventario, administração c liquidação, de-
veráõ ser feitos em commum, procedendo o fune
cionario consular, e a viuva, ou o cabeça do ca aI,
011 o testamenteiro, ou o representante legal dos
ditos menores até a partilha definitiva, como
dO\ls liquidadores encarregados da liqlJidação da
mesma sociedade; neElhuma desobriga será valio
sa, se não estiver revestida das duas assignaturas.

§ 1'1. Se sobreviver alguma questão, quêr entre
os co-herdeiTos,quér entre os herdeiros e terceiro
que se julguem com direito contra a herança, esta
questão deverá ser devolvida aos tribunaes com
petentes, figurando o funccionario consular, DOS
casos em que administra só, nos termos do §2,·,
como representante da herança. Proferido ojulga
mento, deverá o funccionario consular:) execulal-o,
se não tiver por conveniente appellar, ou se as
partes se não houverem accommodado amigavel
mente, proseguindo depois, de plano, na liquida
ção que havia sido suspensa, emquanto se aguar
dava a decisão do tribunal.

§12. Se ao tempo dofal1ecimento,osbe~sou

parte dos bens de uma herança, cuja adrniOlslra
çüo e liquidação pertenção ao funccionario consu
lar nos termos do § 2 .•, se acharem embargados,
penhorados, ou sequestrados, o funccionario con
sular não poderá tomar posse dos ditos bens,ante
do levantamento do embargo, penhora, ou seques'
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troo Ofunccionario consular terá o direiLo de ser
ouvido, de velar conjunctarnente com o tutor, ou
ourl:ldor, na observancia das formalidades legues,
e se a execut;ão se effectlH1r, receberá o remane
oente do pl'odutlto da venda. Se dUrllnte a liquida
cão fe.ita pelo funccionario consuhlr, nos te.rmos do
§2. o sobrevier um embargo, penhora, ou seques
tro dos bens, ou parte dos bens da dita herança, o
funccionario consnlarserá nomeado guarda ou de
positaria dos bens embargados, peuhorados, ou
sequestrados.

§ 13. O funccLOnario consular, ainda mesmo no
caso em que (') § 2. o lhe oncedc a faculdade de
intervir nas heranças de seus nacionncs, não po
derá pôr se.llos nem inventariar os bens de seus
llacionaes fallecidos depois de haverem sido de
clarados fallidos. A admioisLra~üo e liquidal;ão
desses bens serão feitas conforme as leis espe
ciaes do paiz.

Fica entendido qlJe o fUIlccionario consular con
serva sempre o direito de velar, abem dos meno
res, ausentes, ou incapazes, e com os tutores, ou
curadores, em que sejão preenchidas as formali
dades exigidas pela lei.

§14. Ofanccionario consular, mesmo no caso
em que o § 2. o lhe concede a faculdade de intervir
nas heranças de seus nacionaes, não'poderá por
senos, inventariar, administrar, nem liquidar os
bens d-e um seu nacionaL que pertencer a uma
sociedade cornmercial. Será obrigado neste ponto
a s~ conformar, quércom as disposições especiaes
estIpuladas no contrac;to de socieLlude, quér com
as regras estabelecidas pela lei comrnercial do
paiz. Se a sociedade continuar depois da morte do
socio, o funccionario consular reeeberá para os
herdeiros as partes dos lucros que lhes couberem;
se ? sociedade for dissolvida por morte do dito
soc~o, o funccionario consular deixará liquidar fi
sOCIedade por quem competir, e receberá sómente
ap~rte liquida que pertencer á dita herança

FICa entendido que, nos casos previstos pelo
presente paragrapho, e pelos dOl~S precedentes, o



fUllcciollGrio consular tem sempre o direito de
velar, a bem dos menores, ausentes, ou incapazes.
no cumprimento das formalidades legues.

§ 15. A supervenieocia de herdeiros maiores e
capazes durante a liquidação, começada pelo fune
cionario consular, nos termos do § 2_o não faz ces
sar os poderes do fuocciçmario censular, senão
quando não houver mais um só incapaz oú ausen
te entre os herdeiros, por cujo interesse elleinter
venha; se os ditos herdeiros se tornarem todos.
maiores c capazes antes de finda a liquidação, e se
ellesseapresentareOltodos, quér em pessoa, quer
por procuradores, sr.rá o funccionario consular
obrigado a entregar-lhes toda a liquidação. .

§ 16. Se aherança de um subdito portuguez [alie·
cido ab inteslato no Brasil, se tornar vaga, isto e,
se nüo ho LIver nem conj uge sobreviven te, nem
herdeiro em gráo suceessivel, essa herança tanto
moveI como immovel, deverá ser -~rolvida á fu
zenda publica do Brasil.

Depois da apposição dos se11os, ojuiz terl'itorial
exigirá do funccionario consularem nome do Esta
tio o inventario dos bens do defunto. Tres anllun-
-ios serão publicados successivamente por di

ligencia do juiz territorial, cIe tI' em tres mezes,
nos jornaes do lugar em que ü successão se huu
ver aberto, e nos da capital do paiz. Estes anuun
cios dcveráõ conl.er os nomes, e appellidos do de
funto, o lugar, e data elo seu nascimento, se forem
conhecidos, a profissão que exercia, a data e lu
gar de sua morte. Annuncios semelhantes serão
publicados, ::\ diligencia do juiz territorial, pOl'
intermedio do consulado brnsileirú em Lisboa,
nos jOl'llaes ela cidade mais vizinha. do lugar elu
nascil1Jento do defunto. O funccional'io consular
procedera a administração, e liquidação da heran·
ça, segundo as regras estabelecidas no presente
accordo. Se, passados dOlls aunos, contados do
fallecimento, não se tiver apresentado, nem hel:
deiro, nem conjuge, quér pessoalmente, quer
por procurador, o juiz territorial ordenará P?l'
uma senten\a, que sOi'á intimada ao funccionarIO



consular, a entrega ao Estado. O funccionario con
sular entregará então á fazenda publica todos os
objectos e valores provenientes da herança, e bem
assirn todos os documentos relativos á adminis
tração, p. ás contas da herança. A administração
da fãzenda publica tomará posse della, ficando
obrigada a dar conta aos herdeiros, ou conjuges,
que possão depois apparecer, cm conformidade
com a lei do paiz. '

§ 47. Os consules geraes, cOll'ulcs, e vice-con
sules poderão, DOS casos ce intervenção, tanto
exclusiva como conjuncta, deleg[lr todas ou 'parte
das allribuições de administração, e de liquidação
que lhes competem, nos termos dos paragraphos
antecedentes: e os agentes ou delegados, qne sob
ua responsabilidade nomearem para representaI

os, procederáõ dentro dos limites dos poderes
que lhes forem conferidos; mas nJo gozal'áõ de
nenhum dos privilegios, Dem das immunidades
concedidas aos funccionarios consulares pela
convencão de 4 de Abril de 1863.

§ '18.· Os herdeiros se forem todos maiores,
presentes, e da nacionalidade do fmado, poderão
de commum accordo encarregar o funccionario
consular de sua nação de administrar, liquidar,
e mesmo partilhar os bens da herança. Mas se a
he~ança comprehender immoveis situados no
pmz, será chamado um tabellião, ou escrivão com
pet~nle do lugar para .assistir ao acto de pür,tilha
amlgavel, e assignal-o com o funccionario consu
lar, sob pena de nullidade.

,0 funccionario consular respectivo lerá além
dISlo o direito de receber em sua chancellaria, a
requerimento de todas as partes interessadas,
qualquer acto de partilha amigavel de herança de
seus nacionaes, entre herdeiros todos maiores,
p~e$enles e capazes, embora entre elles haja sub
ditos do paiz de sua resi.dencia, com tartto que os
bens da herança estejão situados no territorio de
sua nação.

Os traslados destes aclos de partilhas, devida
mente legalisados pelo funccionario consular, e
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]Jados com o sello consular, [ariio fé em juizo
perante todos os ll'ibllnaes, juizes e autoridades
do Brasil e de Portugal, e terão respectivamente
a mesma força e valor que terião, se fossem pas-'
:)udos por tabelliães, e outros escrivães competen
tes do pui7., uma. vez 'que esses actos sejão lavl;ados
conforme as leis do Estado a que o funccionario
conslilar pertencer, e tenhão sido submetlidos
previamente ás formalidades de seBo, registro, e
insinuação, e a quaesquer putras que regem a
maleria no paiz em que o aelo da partilha deTer
ser executado.
, § "9. Tudo quanto nos diversos paragraphos
do presente accordo llca estipulado para o caso
de fallecimento de um subdito POl'tuguez no lm
perio do Brasil, terá reciproca applicação ao caso
de fallecimento de nm subdito brasileirp em Por
tugal.

Tal é a fórma por que os governos do Brasil
c Portugal resolvêrão de commum acco~do l'e
guIar a execução do art. 13 da convenção con
sular de 4 de Abril de 1863, e que d'ora em
dia-nte servirá de norma na applicação do dito
artigo.

Em fé do que, os abaixo assignados, firmárão o
presente accordo feito em duplicata, e nelle pu
zerão 'o sell0 das suas armas. '

Rio de Janeiro, em 23 de Maio de ,1"867 .-(L. S.)
Antonio Coelho d'e Sá e Albuquerque. -(L. s.)'1ose
de Yasconcellos e SO'l6za.

Protocollo das conferencias havidas lJara a celebração
do accordo interpretativo da convenção c"ODsular coro
Portngal.

Aos dezanove dias do mez de Maio de mil oito
centos sessenta e sete, nesta cidade do Rio. de
Janeiro, tendo os plenipotenciarios do BraSIl e
Portugal concluido, em conferencias de dezasete
e dezoito do mesmo mez e anno, a discu~são que,
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por suas notas de vinte, e oito de: Dezembro pro
ximo findo, nove, e trinta de Março, e quinze de
Maio do corrente anno, fôra aberta sobre al
gumas das estipulações do accordo destina.do a
regular a execução do artigo decimo-terceiro tla
convenção consular de quatro de Abril de mil
oitocentos sessenta e tres; e estando os ditos
plenipotenciarios concordes na redacção defini
liva do mesmo accordo, propôz S. Ex. o plenipo
teneiario de Portugal que fossem consignadas ,em
um protocollo as principaes observações recipro
camente enunciadas sobre as estipulações dis
cutidas nas mencionadas conferencias, a fim de
serem completados os esclarecimentos que ~cerca

da negociação do accôrdo contém .as supracitac1as
notas; e sendo esta proposta aceIta por S. Ex. o
plenipoteuciario do Brasil com a cláusula de fi
caTem salvos os principios consagrados pelo ac
cordo, lavrou-se o presente protocollo com as
seguintes declaracões :

Quanto á nomeâção de tutores, e curadores, pon
derou S. Ex. o plenipotenciario de rortugal que
visto o governo imperial julgar não poder annl.1ir
ao que no projecto portuguez se indicava, lhe
parecia conveniente que expressamente se de
clarasse nesta parte do accordo: 11. o que con
forme S. Ex. o plenipotenciario do Brasil o re
conhecêra na sua já citada nota de 9 de Março,
o prQprio funccionario consular poderia ser o
nomeado para tutor ali curador dos herdeir(ls
menores, ausentes, ou incapazes: 2. o que no acto
de promover a nomeação de tutor ou curador, o
mesmo funccionario poderia como simples in
formacão em favor dos herdeiros, indigitar á
autoridade local competente a pessoa ou pessoas
que tivesse por mais idoneas para aguelle cargo.
N~o concordou s.. "Ex. o plenipotenciario do

Brasll na insereão de semelhante declaracão no
accor~o. Obser\'ouS. Ex. que o juiz brasÍleiro,
em vlI'tude da attribuição ampla que a lei do paiz
lhe confere quanto á numeação de tutores e cura
dores, pode nomear o funccionario consular ou

T. 46
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aceitar as suas indicações, mas como Lambem
póde proceder diversamente., e não assiste áquelle
funccionario o direito de ser nomeado, nem ou
vido, segue-se que a declaração pedida por S. Ex.
o Sr. plenipotenciario de Portugal, por isso que
enuncia uma faculdade que não tem obrigação
correlativa não póde ser convertida em esti
pulação-:- e portanto nao deve ser inserida no
accordo.

No que rQspeita á faculdade que têm os fune
danarias consulares de liquidar as heranças de
seus nacionaes nos casos previstos, disse S. Ex.
o plenipotenciario de Portugal ser certo que, em
virtude dessa faculdade, têm os mesmos funccio·
narios ipso facto o pleno direito de chamar os
credores do espolio a uma verificação amigavel
de seus creditas. Que, quando nessa verificação
algum credito seja contestado, o credor tem sem
duvida o direito de recorrer aos tribunaes do
paiz, para com audiencia do funccionario con
sular, como representante e liquidatario da he
rança, justificar ~ legitimidade de sua prelenção;
mas que na pratica se tem dado constantemente
o facto de que os credores que em juizo obtêm
em taes casos sentenças favoraveis, não se limiLâo
a fazêl-as intimar aos funccionarios consulares,
e juntaI-as ao processo de inventario para se
rem opportunamp,nte attendidas; mas requerem
cartas precatori'as, que sempre lhes hão sido con
cedidas, para que seus creditas lhes sejão pagos
immediata e integralmente; d'onde resulta muitas
vezes grave prejuizo para os outros credores que,
confiados na letra e no espirita da convenção
consular de 4 de Abril de 1863, apenas se submet
têrão á verificação amigavel, cujos eifeitos aque]
las precatarias fazem caduca!'. Por ultimo, _qu~
este systema era frequentemente seguido Dao so
pelos credores, cujos creditas farão contestado
no processo consular, mas ainda tambem. poy
outros, que nem sequer se sobmetLêrão á liqUi
dação feita no mesmo praces o, mas desde logo
se justificárão perante os tribunaes.
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Aestas considerações respondeu S. Ex. o pleni
polencinrio do Bra. il, que os factos apresentados
erüo consequencia inevi tavel da diversidade das
funcçães que 'as autoridades judiciarias do paiz
e os funccionarios consulares têm de exercer nos
casos de heranças; mas que os seus inconve
nientes encontrão remedio na exacta e completa
applicação das clausulas estipuladas para regular.
este ponto da questão. Em virtude dessas dau
sulas, acreSCQn to u S. Ex., têm os funccionarios
consulares o direito de pagar as dividas passivas
da herança, de aceitaI-as ou rejeitaI-as, assim
como de determinar a época de seu pagamento.
Por outro lado é incontestavel o direito que as
siste aos credores ou herdeiros de se não sujei
tarem ás decisões dos funccionarios consulares.
Dado tul caso, compete aos tribunaes do paiz,
resolver a questão, e ao funccionario consular,
que não exerce actos de jurisdicçlio contenciosa
e sómente tem o caracter de representante da he
rança, fica livre a faculdade de usar dos recursos
que a lei do paiz lhe offerece para oppôr-se ao
reconheciment0 das dividas que não julgar pro
vadas, bem como ao pagamento integral e im
mediato daquellas que estiverem reconhecidas, se
lal pagamento lhe parecer inadmissivel. Achão-se
por esta fôrma convenientemente reguladas as
11.yp~theses figuradas por S. Ex. o plenipote~
C1al'1O de Portugal, e não ha, portanto, neceSSI
dade de adoptar providencias especiaes e diversas
daquellas que se achão consignadas no art. 13
da convenção consular de 4, de Abril de ·1863.

Em seguida tratou S. Ex. o plenipotenciario
de Port~gal da estipulação relativa ao julgamento
da partl1ha, e observou que, sendo esse acto
transmissorio de propriedade, não póde deixar
de nelle intervir o juiz local para, no exercicio
de sua jurisdicção, lhe dar a sancção necessaria
p~rii ter validade; e que, como essa intervenção
so se póde realizar na fórma das leis do paiz
e.m q~e se faz u partilha, tem ella de ser no Bra
sll dIversa da que se deve seguir em Portugal,
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nLtenla a circumstancia de neste ponto não s€r
uniforme a legislação dos dous paizes.

Acompanhando estas observacões, declarou
S. Ex. o plenipotenéiario do Brasil que, pela
clausula, já aceita, de que terá reciproca applica
ção, no caso de fallecimento de subdito brasileiro
em Portugal, tudo quanto fôr estipulado pura o
easo de fallecimento de um subdito portuguez
no Imperio, fica salvo o principio da soberunia
territorial, em virtude do qual procedem as au
toridades locaes de conformidade com as leis
de seus respectivos paizes, não havendo duvida
de que, no .exercício dos actos que lhes são re
servados, não seguiráõ as autoridades brasileiras
a lei de Portugal, mas a do Brasil; e as autori
dades portuguezas não se reglllaráõ pela lei do
Brasil, mas pela de seu paiz.

S. Ex. o plenipoteticiario de Portugal manifes
tou o desejo de que a clausula concernente ao caso
de pertencer o falleeido a uma sociedade commer
ciul fosse redigida por fórma que nenhuma li uvida
restasse de que os funccionarlos consularos têm o
direito de pôr se11os, arrecadar, inventariar, admi
nistrar, e liquidar a parte dos bens de seus na
cionaes fallecidos que não esteja sujeita á respon
. nbilidade proveniente de contracto de sociedade.

Entrando no exame deste ponto, observou S. Ex.
o plenipotenciario do Brasil que, no seu contra
projecto, adoptúra a redacção aceita na declaração
interpretativa celebrada com a França, e não ad
rnitlíu a sua alLeracão, declarando que o governo
imperial a considerava conforme com os principi~s
reguladores da questão, e julgava desnecessarlO
alteraI-a no sentido proposto. No caso de que se
trata, proseguiu S. Ex., deriva a exclusão da inter
venção consular das circumstancias especlaes em
que se acha ti herança, e são tão poderosos os
motivos em que se funda, que em virtude ~el!es
limitou o codigo do commercio brasileiro a JUl'l~

dicção do juizo de orphãos, com quanto s~Ja
excepcional. Aregra que tem de ser estabelecIda
em primeiro lugar é que o funccionario consular
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niío intervem. porque lhe cumpre conformat-se
com as estipulações do contracto de sociedade, ou
ás regras prescriptas pela legislação commercié!l
do paiz. Quanto á parte que tinha o fallecido no
haver social, é excluida a sua intervenção. porque
não lhe pertence resolver sobre a continuação ou
liquidação da sociedade. Asua posição em relação
aos bens que não estão sujeitos á responsabilidade
social é a mesma, porque não lhe compete deter
minar os limites da responsabilidade que provém
do contracto de sociedade. Em um, como em outro
caso, depende a possibilidade, da intervenção de
actos que não estão comprehendidos nas attribui
ções do funccionario consular. Ora, a clausula
proposta no contra-projecto estabelece, como regra
geral, que esse funccionario não intervem a res
peito dos bens de um seu nacional que pertencer
a uma sociedade commercial, mas sámente tem
nestes casos o direito de velar, a bem dos menores,·
ausentes, e incapazes, no cumprimento das forma
lidades legaes. Da generalidade dest~ regra não
resulta, -quando estão cumpridas as formalidades
legaes, que o funccionario consular fica inhihido
de receber a parte liquida do fallecido na massa
s.oc~al; Lambem não resulta que, determinados os
lImlLes da responsabilidade social, não lhe é per
~i~tido tomar conta dos bens livres de responsa
blhduue. Não hü, pois, necessidade de alterar a
referida clausula no sentido indicado por S. Ex. o
plenipotenciario de Portugal, e é p'referivel con
seI:var a regra como está enunciada, visto como
del"xa salvo o principio sem prejudicar os interesses
que têm de ser aLLendidos.

Ponderou 11nalmente S. Ex. o plenipotenciario
de Portugal que, como expuzera em suas anteriores
noLas, a sua opinião era diversa do principio de
p,ertencer a herança vaga ao fisco do Estado em que
fOr urrecadaJa; mas que, atLenta a resoluçãQ do
governo imperial em manter no presente accordo
aquelle principio, aliás estipulado no accordo com
ti Franca, dava-lhe o seu assentimento.

'raes· forão as observações que os plenipoten-
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clarios do Bl'asil e Portugal julgárão conveniente
consignar no presente protocollo, que, sendo ap
provado, foi feito em duplicata, e assignado por
ambos os plenipotenciarios.

Rio de Janeiro. 19 de Muio de ·1867. Antonio
Coelho de Sá e Albuquerque, José de Vasconcellos e
Souza.



1863.

QUESTÃO ANGLO-BRASILElRA.

LAUDO DO REI DOS BELGAS.

Obse'r'vações.

o naufragio do navio P'rince of Wales nas
costas do Albardão, da provincia de S. Pedro do
Sul, e bem assim as figuradas offensas, e máos
tralos que se alJegava haver sido feitos a alguns
olliciaes da fragata ingleza Fo?'te, dl3rão lugar á
graves desintelligencias entre o Imperio, e· a
Grã-Bretanha, no anno de 1863. .

Não erão esses factos de natureza a tomar as
exageradas proporções q'.H' tomárãO, se não fôra
o espirito atrabilario, e a indole vertiginosa
do plenipotenciario britannico, então acredi
lado nesta côrte, o cavalheiro William DOllgal
Christie. (1)

Esse ministro sem attenção ás providencias
que o gabinete imperial, anteriormente á sua

(l)LEste diplomata exonerado de sua missão, mostl'ou ainda,
em ondl'es, seus resenlimenLOs .e azedumes contra o Brasil,
~screl\'eDdo longos libellos dilfamatorios já a proposiLo da questão
(,0 e ement,O servil, já relativamente a guerra do Pa.ra~uay.
faareC~J10re1U que toda essa celeuma, pela qual ~l'etendla talvez
ler ,ortuna em suas aspirações politicas, nao foi benigna

mente escutada pOl' seus compatriotas, Lauto assim, que pro
110lldo-se em se"uida e por mais de uma vez a alcan"·"I' o man-Ilato I' " , 'Y~
~. e eltor.a! P?ra representante na cumara dos communs,
01 sempre lIlfehz em semelhanl9S tentativas.
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reclamacão, praticara a respeito das menciona·
das occurrencias, (2) excitando o zelo das juslicas
do B.io Grande para procederem com severida'dc
contra os autores da depredação dos salvados
do Prince of lValcs, precipilou tudo pela sua
nota de 1) de Dezembro de 1862, exigindo por
este caso, e incontinenti, a indemnisação de seis
mil quinhentas e tantas libras, e como salisfacão
pelas phantasiadas injurias aos officiaes da fragata
Forte, censuras publicas ao chefe ele policia,
baixa ao alferes da guarda, olIde deu-se o inci
dente, na Tijuca, e castigos á sentinella da dila
guarda I

Em tal contingencia perdendo o governo bra
sileiro a esperança de que o enviado britanllico
quizesse reconsiderar as intimações da citada
nola, propôz aifectal' a decisão desse assllmpto
ao juizo do gabin_ete de ·S. James; declarou
porém o dito enviado que a referida nota de5
de Dezembro continha já o 'ultimatVlIn de seu
governo, e que suas instrucções resavão que no
caso de objecção ao mesmo ultim(l,t~b1n, fosse í! de·
cisão do negocio deferido ao almirante chefe da
esquadra ingleza nas aguas do B.io de Janeiro!

Visto essa irrevogavel deliberaeão conlestou o
gabinete imperial que se a legação brilannica,
surda á voz 'da razão, e indiiferente aos élos da
antiga amizade entre os dO\ls paizes, levasse por
diante suas ameaças, só restava-lhe, cedend~ ao
imperii:> da força, protestar contra os insolllo
principias que se pretendia estabelecer, appel·
lando para a opinião imparcial das nações cultas.
E pois sujeitou-se o governo brasileiro a pagar
a sornma que o ministi'o Christie arbitrasse ~elo
prejuisos da barca Prince of lVales, repel1wdo
solemnemente a parte de responsabilidade que
se lhe attribuia em tal occurrencia.

(2) Em 10 de A~oslo de 1862 farão dallas as primeiras ord,cl!S
sobl'e o negocio do Prince a{ lVales, :la pa so ((ue a uat;! JO:~
cial do enviado Chrislie só roi expedida em 2:> de Outubro 5
·'uintc. Relataria dc 1863 pago '10.
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Relati\ramente ao incidente dos officiaes da fra
gata Forte ponderou o governo brasileiro que ao
seu espírito não fôrô levada a convicção de que
{IS nllegudas aífrontas conlra os mesmos ofliciaes
se houvessem dado, pelo que não cabia no caso
reparação alguma.

Hesolvida assim a sl'gnndu questão conlestou
o plcoipotencinrio Chrislie, por nota de 30 de
Dezembro, que ia dar começo as represalias,
retendo a propriedade brasileira que por eIlas
fosse cupturada alé obler a satisfação pedida.

'Nesta seria conjuuctura manifestou-se com
grande calor o espirito publico dos habitantes
da côrte contra as vexações da legação ingléza ;
6 certo que ao suber da apprehemão de navios
bl'asileiros em frenle a propria barra da capital
do Imperio, e nas agUaS dos portos ao sul delle,
nenhum acto de retaliacão foi comrnetlido con
tra as pessoas ou contra"as fazendas dos subditos
brilannicos entre nós residentes, porém por
essa mesma generosa conductu, e pela altitude
cnergica da população, foi forçudo o enviado
Christie a enterreirar-se em vereda menos es
cabrosa, offerecendo aberturas para receber qual
q~er proposta que tendesse a desenlaçar o con
flIcto de fórma pacifica, suggerindo o alvitre de
um arbitramento.

Aceito esse alvitre sómente quanto a questão
concernente aos officiacs da fragata Fm"te sob
condição de q1le o arbitro apreciasse, não o
direito ou dever que tem o Brasil de fazer exe
cutar suas leis, mas, se na maneira como forão
ellas executadas, na hypothese vertente, houvera
olfensa á marinha britannica, conservou o gabi
nete imperial com relação ao i-lssumpto relativo
ao Prince of Wales sua anterior decisão de satis
fazer, sob protesto, a quantia que fosse exigida
pelo governo inglez, e fixada posteriormente na
~omma de tre3 mil e duzentas libms; que foi paga
lmmediatamente pelo representante do Imperio,
un Grã-Bretanha. '

T. 4í
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Em coõsequencia daquellc accordo (3) e como
dnusllla prévia de sua realisação, cessárão os
represaI ias , e forão relaxada as presas feitos
pelo almirante Warren.

O Imperador propüz, c fui logo acolhido, pari!
arbitro, na qllcslão da Furte o soberano dos
Belgas, que grac.iosilOlClllc aceilou es. a missão,

Por outro lado o governo brasileiro deler...
minou ao seu agente diplomatico em Loô.dm.
que exigisse do gabinete il)glez plena salislação
pelos ultentados cOll1melliclos contra a sobe~

rania do Brasil, eril razão dos uprezamenlos
feitos, a título ele represaI ias, por sua esquadra
em seus mares lerriloriaes, e a compelente in
demnisação aos donos dos navios assim espo
liados.

Em consequencia a legação brasileira ell! Lon
dres por nola de 1) de lUaio ele 11863 recapItulan
do aquelles de'sacatos, ponderando qlle por causa

. delles o porto do nio' de Janeiro fôra vi1'Wa/
mente bloquwdo pelo cruzeiro inglez, capturad~s
cinco navios de seu commercio costeiro e depo 1

iadas estas presas nu bahia das-Pallnas- a pouca
rlistaneia da capital do Imperio, sobrada razão as·
sistia ao governo imperial para exigir ulha repara
ção por tantos damnos aos particulares, e offensas
á sua dignidade e em taes termos propunha co-
mo alvitre de'uma solução salisfactoria:. .

.« Que o governo de sua rnagestade brIlanmca
exprimisse o seu pezür pelos factos que acompa
nhárão as represalias, declürando que não tivera fi
intenção de offender a dignidade, e de violar a so
berania territorial do Imperio; e quanto aos dam
nos resultantes do apresamento dos navios, que
o mesmo govcmo concordasse cm utlendel-os,
I ediante urna liquidação arbitral. ) .

Repudiada tão sensala quilo justa a proposta, lI
mitando-se o minislerio britanniqo a declarar que

(3) vw notas de ;; de Jalleiro 110' auu '.'0' do Rola/urio d~
1863.
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niio detel'minánl taes medidas por sentimentos
lTIenos omigaveis pilril.l:om o Imperador do Brasil,
nem pelo simples ue. ignio de aggrcdir o lerritorio
bra.'iJeiro, o enviado brasileiro solicitou os pos
sapol' Les para si, sua familia, epessoal da legação,
retirando-se paril a capital da Fran(:a.

Como corollario de te üconlecimento o plenipo
tcneiat'io briLannico nesta eüt'le unticipou-se cm
pedir os passaportes flue lhe ião ser expedido. ,
enviando nessa occasião o mesmo plenipotenciario
no gabinete imperial o despücho do principal se
cretario de estado da Grà-Bretanha datado de Gele
Junho de 1863, no qual o governo inglez declarava
que «( nüo via motivo algulll para al'guir,nern o seu
representunteno Brasil, nem oai m.irunte da estação,
pelo cumprimento que clerão ás autorisaçõcs que
lhe hüvião sido expedidas. Til1ha por unico desejo
obter segurança para as pessoas e propriedade
de seus subdito que tive. sem a desgraça de nau
lhlgUI' na 'Costas do Brasil, e tornal' respeitadas
no lcrritorio um ileiro as pessoas dos officiaes da
marinha iogleza I )}

Foine ta conjunctura que o goycrno de suaMa
g('sl~dc FidLlissima animado pelo mui ]ouvavel
desejo de tcrminar tão gl'aves divcrgencias entre
dous paizes a que estava ligado por laços de com
J~um e antiga amizade, l:ommunicou ao do Bra
sil por intel'medio do seu plenipolenciario no Rio
de ~ancit·o cm di;]s de Agosto de 1861, a intenção
de lntervir como lllcdiador, nessa desagradavel
contcnda '
~epoi 'da nota porém acima referida de li de

MULO na qual o gabinete imperial indic-Ira clu
ramente as bases de uma compo ição honrosa
para ambas as partes, não era licito ou airoso para
o mesmo governo, nem apartar-se daquellas bases,
nem tomar a iniciaLiva para o arranjo das dissi
dencias, sendo que, além daquella razão, fUra o
Imperio o offend ido .
.E tanto foi o e crupul0, e escrupulo bem ent D

dido com que o gabinete imperial procedeu ne ta
emergencia, que· ómente acolheu a mediação d'
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Portagulllcpois que o conde Hussell declarou posi
tivamente, que a Grã-Bretanha hayia adherido no
offerecimento da dita mediação. acto do qual o
governo brasileiro ·torniÍru dependente a aceita
ção por sua parte. (4.)

Encetou-se pois a discussão em tond res pelo lu
minoso mem(jrandum do conde de Lavradio, ple
nipotenciario do soberano med iador datado de

.27 de Maio de 18(H, o qual terminava do modo
seguinte: (5)

« CONCLUSÃO. -Acreditamos porlanto que, para
obter-se uma reconciliação justa, solida e comple
ta entre os governos inglez e- brasileiro, é de oe

. cessidade:
Que o governobritannicopor uma nota dirigidil

ao plenipotenciario da potencia mediadora, e
obrigue a mandar. á curte do Brasil um ministro
plenipolenciario, encarreg-ado:

1. o De assegurar que o governo brilannico não
teve jámais a intenção de oifender a dignidade,
nem de violar a soberania territorial do lrnperio
do Bra il. .

2. o Que, resullando da seotenca do rei dos Bel
gas não ler havido, ou prisão dos tres officiaes
da fragata Forte, nem iuten(;50 de offensa, nem
offen a á marinha 1.Jritannica, o governo de sua
mageslade britünnica declara que deplora todos
os actos que farão praticados para vingar uma
offensa que nunca existiu.

3. o Que o governo de- sua magestade declare
tarnbem que lameuta algum dos factos que
accompanhárão as reprpsi1Jias. .

4. o Que o governo inglel admiLLe que as recla
mações pelos prejuizos provenientes da captura
dos cinco navios brasileiro sejiio submellidas ii

uma commissão mix'la angla-brasileira, ou a uma
liquidação arbitral. »

(4) Vid nota de 22 de ~rarço de 186t no Relataria, acima.
(IS) Este importante memarandlm bem como o do Conde Russell

de 6 de Julho suguinte, achao-sc no citado Relataria.
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Recusandu-se o conde Russell a aceitar tão
jlldiciosa propusta substituiu-a por outra nestes
lermos:

« Se essas relações tem de ser renovadas, li
quem deu o primeiro passo para o rompimento
deveria compe.tir a iniciativa da reconcilinçào. O
governo bl'itannico está, porém, disposto a acon
selhar a sua magestade que mande um eoyiado e
ministro plenipotenciario ao Brasil com a condi
ção de que um ministro brasileiro será simulta
oeamente maudado do Rio i1 Londres.

Oenviado brilannico receberia in trllcções para
que á sua chegada ao Rio, declarasse ao governo
brasileil'O qlle, com quanto a deten(.;ào temporarra
dos oavios brasileiros na bahia das--Palmas':"""
fosse, lechnicamente fallando, um uso 'tempora
rio e não ilutorisado da Dguas territoriaes do
Brasil) t'àra elle adoptado unicamente em conside
rüçào aos interesses dos donos dos navios e car
rec'amentos detidos, visto reconhecer-se que esses
interesses soil'rcri5.o mais materialmente, se os
navios fossem levados para outro qualquer pon
to; e o enviado brjLannico acrescentaria que este
uso temporario dus aguas brasileiras não fôra
m~tivndo pelo menor desejo 011 intenção de in
fl'logir os direitos lerritoriaes do Imperador do
Brasil. .

Oenviado receberia tambem instfllcçóes para
declarar que é desejo e intenção do governo. de
Sua Magestadc, protegendo devidamente as Vidas
epropriedades dos subditos briLannicos residen
tes no Brasil, respeitar os direitos de soberauia
do Imperador do Brasil, e cultivar com o gover
no brasileiro re!a(·ã.es de amizade c beoevolencia.

Se o Imperador ·do Brasil eSliver disposto a res
tabelecer nestes terOlos as relacõcs diplomaticas,
~a mageslade a rainha nomeará para a càrte do

RIO ~e Janeiro üm ministro que dê as indicadas
explicações; com a condição de que Sua Magesta
de oImperador do Brasil nomeará ao mesmo tem
po um enviado para residir na côrte de sua illd
gestade. »
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P,)r sua vez rejeitou o Brasil um ajw:ite que
sem dar salisfa~,ão a seu juslo~ reclamos man
tinha, ainda que em phrases vilcilluoles, o direi·
to de i,uvasão em slIas agllas terriloriaes para efl'ec
tuar apre amentos de navios de commereio na
cional, o de deposilo das mesmas presas em ensea
das do litloral do imperio, e finalmente a inso
lila pretenção de apreciul' o direilo ou dever que
tum o Brasil de fazer execular suas leis,

Tenaz porém no desejo de levar ao cabo a co
meçada ncgocinção o iUnslre conde de LilVl'adio
renovou-a ainda corno inicialmente o fizera, ma'
encontrando resistencia do lado do governo brila'n
nico, suspendeu-a, e afioal relirou, por ordem de
sen governo, a mecl iação. ( 6 )

Esta conducta cheia de firmeZ;l. trouxe o conde
Russell a melhores disposicões, e foi inquestiontl
"elmente por virtude delta °que esse hont'üdo e 
tadista sug-geriu a sua nova proposta de 7 de Fe
vereiro de -1865, da seguinte fórmu :

« OSr. Thornton, ministro de Sllfl magcstnde fia
Republica Argentina, irá ao -Brdsil em mi~sãu espe
cial, Ahi solicitará a hOl1ra de uma audiencia do
Imperador, e expressará a Sua Magestade o pezur
com que a rainha tem considerüdo as circumstun
cias que acompanhárão a suspensão das relaçõe
amigdveis entre os dons püize~. Declarará que .o
governo de sua magesladc nega da maneira a mal
solemne loda a intenção de offender a dignidade do
Impcrio do Brasil; que Sua Milgestüde aceita pie:
namente c sem reserva alguma il sentença do rei
dos Belgas; e estimará nomear um ministro para
o Brasil logo que Sua !\'lagcslade Imperial estiver
prompto a renovar as relações diplomaticas. li

Prelendêra o gabinete imperial que a e~te ac
cordo se juntasse o reconhecimento do direl~o que
tinha o commercio brasileiro de ser i udemm ado;
rejeitado porém tal additamento pela Grã-Brcta
nha, e ponderando o governo mediador que essa

\6) id 3ppensos do Relalofio dito,
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cxigencia era, enlão. o unico embaraço p' I'a a so
lução amigavel de t<1o melindrosa divel'gencia in
ternacional, o governo brasileiro abriu mão clelln.
annullciando em nota de 23 de.1 unho de 18G:i ao
enviadC' portuguez no Rio de Janeiro o conselheil'O
José de Yi\SCOl1ee!los e Souza a aceitar.:ão pura e
simples, da proposta ingleza do mez de Fevereiro.

Era por essa época invadida a provincia de S.
Pedro do Hui pelas forças do Paraguay, e o Impera
rlor marchando veloz ao tbealro da guel'l'u c:.hegára
bem 1;1. tempo de fazer expurgar, pelo exercito na
donal, o sólo bl'dsileiro da invasão dos soldados
düquella republica; nesse acampamento apresen
tOlI-se-lhc o ministro Thomtoo, e recebido ~m pu
blic.a Illldiencia manifestou lilteralmente em seu
di cllrso Os sentimentos do gabinete brilannico
na fórma como havia ido ajustnJo.

Deu-se por este modo fim a este imporlunte li
ligio no qual é licito dizer a causa do Imperio foi
vigorosamente snstentada por seus governantes,
cnão menos poderosamente auxiliada, como justa
que era, pelos dons illustrados .sobel'aflos que,
para seu amigavel desenlace, concol'rêrão.

Ao escriptor brasileiro não seria desculpado,
tambem, se fechando este artigo deixasse de lamen
tar com sentida saudade a recente perda do emi
nente diplomata portuguez á cujos pertinazes es
forços c a cuja vasta illllsll'açáo é igualmente devi
do o prospero desfecho desta séria pendencia; á
memoria do conde de Lavradio e aos eminentes
serviços ao lmpel'io nesta reconciliação de dous
g~andes Estado:;, serão sempre ligados á recorda
çao deste importante acontecimento internacional.
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...audn de san magestade o rei llus Belgas.

Nous, Léopolrl, roi des Belges, ayant acceplé
les fonclion'i d'arbitre qui nous ont été conféree I

de coalfUurn accord, par Ie BrésH et par la
Gmnd Bretagne, dans Ie différend qui s'est
élevé entre ces Etals au slljet de l'arrestntiou,
le iJ7 J uiu '\862, par le poste de la police brésilienne
silué à la Tijuca, de trois ofliciers de la marinc
britannique, et des Írlcideo.Ls qui se sont pro
duits à la suite et à l'occusion de celte arres-
laliou. (7) .

Anirné du désir sincere de r~flOndre par une
. uécision scrupll\ellse el impartiille à LI conflancc

que les dits ELats nOl15 ()nt lérnoignée;
Ayant à cel effet dCunent eX;lminé el múremenl

pésé tous les documenls que onL été produils
de part et d'autre.

Voulanl, pour remplir le rrunrlat que Nous
avons acccplé, porler à la conoaissance des hautes
partie intéressées le résllltut de notre examen
üinsi que notre·décision urbilrale SUl' la question
qui nous a élé soumise dans lc.s terme~ suivants,
à silvoir'

Si, da~s la maniere dont les lois brésiliennes
ont été appliquées aux olficiers unglais, iI ya
eu offense envers lu marine britünnique;

Consi"dérant qu'il n'est nllllemeot démonlré que
l'origine du conflit soit lo fait des ngents bré
siliens, qui ne potlvaicnt rüisonnablement pas
~voir de motifs de provocatioll;

Considérant qlle les officiers, lors de leur arres
tation, n'étaient pas revêtu eles insignes de leur
grade ct que, duns un port fréqllenLé par tant
d'étrangers, iJs ne pouvaient prétendre à êlre
crus Sllr parole lorsqu' ils se dcclaraienl appar
tenir à la marine brilannique, tandis qu'aucun

(71 Do archivo da secretaria dc e tado dos negocios estraD
g~iros.
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pui ele leur déclurütion; que, pur conséquent,.
lIne 1'ois arrêtés ils devJient se souruettre uux: lois
et réglements'existants et ne pouvaient êlre admis
à .exiger uo traitement différent de eelui qui
eut élé appliqué duns les mêmes condilions à
loutes nutres personnes;

Considél'ant que, s'il est impossible. de récon~

rra1tre que les incidenls que se sont produils
ont étó des pIus désagréables aLJX officiers íÍn
glais ct que le lraitement auquel ils onl élé ex.
pos~s ü dli leuI' para1tI'e foI't dur, iI est constunt
loutefois flue, lorsque par la déclaI'atioll du viee~

consul anglais, la posilion sociale de ces offi
ciers cút élé d llment conf>tatéc, des mesures ont
aussitôt été prises pom 1em assureI' des é(l'ard~

parliculierf> et qIJ'ensu.ite leur mise' en liberlé
pure et simple a élé ordonnée;

Considérant que le fonctionnuire qui les il faít
relâcher a prescrit leur élargissement allssitõt
que cela lui a été possib.le, et qu'eu agissant
ilinsi ii a élé mu par le désir d'épargner à ee's
officicl's les eonséqucnces ftlcheu ses qui, aux:
termes dcs lois, devaient forcém en t résu HeI' pour
eux: d'une suite quelconque donnée à l'aífuil'e;

Comidérant que, daus son rapport du 6 Juillet
'1862, le préfet de police n'uvuit pas seulement
à faire la narratíon des füíLs, Ulais qu'iI devuit
rendre comptc à l'autorilé superieure de Si!
conduile et des' molifs fluí l'avaient porte ü. user,
de ménagemenLs; ,

Considérant qu'il était, des lors, légitimement,
et sans qu'on puísse y voir aucune inlention,
l!l~lveillante, autorisé ü. s'exprimer comme iL 1'a
IUlt;

• ous sommes d'avis que, danslu manieI'e tlont
l~s lois brésilieunes crnt éLé appliquées aux offi
Clers AngJais, ii n'y a eu ui premédilution d'
olfense ui oífeo~e envel'S la marine britanllique.

Fait et danué en double expódilion, S0115 ~otre
. ceau H.oyaJ, au Chàleau de Laeken, lo ·181lle jour
UumoisdcJuiu '18G3,-Lcopolcl.

1'. !W
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,
lJiSC/l1'RO do }'. Tho1'l1fnl1. pra{erida 1Jn/' occrr

sião de apresen~aT a Stba lilagestade o lmpe
1~ador a stta creàencial de enviado ext'l'aordi
nario e 'ministro plenipotencim'io, em rn'issào
especial.

Senhor.-Teuho a honra de depositar na!'
. mfios de Vossa l\1agestade Imperial a car~ü, pela

qual sua milgcstôde a rainha de Inglaterra houve
por bem acreditar-me como seu enviado, em
missão especial, junto de Vossa MagesLade Illi
·perial; e suppfico a Vossa Magestade Imperial
que se digne de acolher com a sua reconhecida
benevolência as seguranças de sincera amizade
e as expressõês especiaes, que me farão conDatlas
por sua mag-estade a rainha e pelo meu governo.

Estou encarregado de exprimir a Voss-a ~'1ilges

tade Imperial o pezar, com que sua magestade
a rainha viu as circunstancias que acompanharão
asuspensão das relações de amizade entre as c6rtes
do Brasil e da Inglaterra, e dé declarar que o go
yerno de sua magestade nega (desavoue) toda a
intenção de ·oifender a dignidade do .Jmperio
do Brasil: que sua magestade aceita plenament~

e sem reserva a decisão de sua magestade o r~l
dos Belgas; e que será feliz em nomear um mI
nistro 'para o Brasil logo que Vossa Magestade
estiver prompto para renovar as relações diplo-

. maticas.
Creio ter interpretado fielmente os sentimentos

de sua mag-estade e elo seu governo, e estou
convencido de que Vossa Magestadelmperialterá a
bondade de os acolher no espirita ele conciliação
que os dicloll.

Resposta de Sua Rfagestads o Imperador.

E' com sinc.era satisfação que vejo renovarem-se
as relações eliplomaticas entre o governo do
Brasil e o da Grã-Bretanhu.
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A circumstancia de realizar-se este feliz acon<"""
lecimenlo no lugar em ql1e o Brusil e seus valentes.
alliados acabão de mostrar que sabem unir a
moderação á defesa do direito, augmenta o mel1
prazer c prova que a politica do Brasil continuará
a ser animada pelo espirito de uma justa e digna
harmonia cam todas a outras nações. (~)

( ) Vid Relataria de [SOO.
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'Tralado clllrc o SeuhuJ' D. Petlro /f, IlIlpcr~(lor do llra",il c
l'arí:ls pOlt'Ilcia ela Europa c da AIIlpric:t por urna pal'll"
e ;1 n.. I:~i(:a pela oulra, l,ara a abolição, por III ·io ele I'C:~:lII·.

II <lil'pilos ,do Escalela, ;\ssignado CUI ruxellas em 1G di
.1ulllu <le j863, c l'alific:Hlo por parle do DI'asi! elll-:l6 ele !'l'
telllllro, C pel;) (\a nelgica cm 25 de Julho <lo mesmo auuo. (:)

DO ARcurro D1. ~ECnETAnrA DE ESTADO DOS ~;EGOCIO

ESTr<Al'\GEIROS.

Nós D. rerira n. Imperador Constitllcionnl c
DOreilSOl' PCrjJclllo do Brasi I, ele. Fazemos saber a
todos os que a presenle carla de confirmação,
UPPI'O\'uç[ o C rl1tificac:ão virem, que ao's 16 dias do
lllez de Julho do correnle anno concluilH.:e e
<lssignou-se, na cidade de nruxellas, entre Nós, SS.
l'ilf\l. o imperador da Austria, o rei dos Belgas, S.
Ex. o Sr. presidente da republica do Chile, -S5.
MM. o r i da Dinamarca, a rainha ele Hespanha, o
imperador dos Fruncezes, a rainllêl da Grà-Brcla
}lha e Irlanda, o rei de HanovcJ', o rei da Ilalia,
S. A. real o grão-duque de Oldemburgo, S. Ex. ~

L'r. pre idenle da republica do ilerú, SS. MM. o rei
de Portugal e dos Âlgarves, o rei da Succia e.' oruc
ga, o imperador dos Ottomanos, e os senados da
Cidaues Livres e Hanseaticas de ]~ubeck, Bremen e
Hambmgo, pelos respeclivos plenipotenciarios que

(I) Promulgado por Decreto D.O 3204 de 2-i de Dezembro de
1863.

1'1'0 eál'ão-sc .\5 ralificaeões cm 11 de ~o"cmbl'o do aUIlOacima. . ' .
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se UCIHlVÜü munidos dos competentes plenos pode
res, UIIl tratado relativo á abolição do' direitos do
E calda, CIIjo teor é o seguinte:

S, M. o Imperador do Brasil, S. M. o imperador
da Austria, rei de Hungria e de Bohemia, S. 1\1. o
rei dos Belgüs, S. Ex. o presidente da republica do
Chile, S. M. o rei da Dinamarca, S. M. I-l rainha de
Hespanha, s. lVI. o imperador dos Francezes, S. 1\1
Grilinha elo neino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda,
S. nr. o rri de Hanover, S. M. o rei da Italia, S. A.
real o grão-duque de Oldemburgo, S. Ex. o presi
dente da republica do l'erú, S. M. o rei de Portugal
c dos Algarves, S. M. o rei da Prussia, S. JVl. o
imperador de Todas as Russias, S. M. o rei da
Suecia e Noruega, S. M. o imperador dos üUoma-:
nos, e os senados das Cidades Livres e Hanseaticas
de Lobeck, Bremen e Hamburgo, igualment0 ani
I~ados do desejo de isentar para sempre a ~avegil
~ao do Escalda da: peage, que sobre ella pesa, cle
asseguI'ol' a reforma das taxas maritimas cobradas
na 13l'lgica e de facilitar assim o desenvolvimento
lIa comrJl(ircio c da navegação de seus respectivos
Estados, l'esolvêrão celebrar para este fim um
(ratade e nomeárão paI'a seus pleni'potenciari0s,
II saber:

S, M. o Imperador do Brasil.
OSI'. JO'lquim Tllomuz do AmuTal, eommendador

da sua iwpcl'inl ordem da HOi:ia, co"tUmelldudor da
Ol'd~lll de ltI'al1cisco 1 de Napoles, seu ministro
l'cSldentc juulo de s. lU. o rei dos ne1ga~;

S. M. o imperador lia Ausiria, rei de Hungria e
de Bohemia .
. 08r'. Carlos, Barão de Huge1, cavalleiro da ordem
Imperial e real ela Coràa de Ferro de primeira
classe, cavalleiro ela ordem imperial e real de Leo
poldo da Austriu, oilicial da ordem real de Leopol
do da Belgica, gl'ã-cruz da ordem ele S. José de
Toscana, gl'ã-cruz ela ordem de S. Gregorio oGrande,)
senador, gl'ã-cI'uZ da ordem Constantiniana de S.
~or~e de. Parma, cavalleiro da ordem papal- de
Chl'l~to, commendadol' da ordem real do Danebrog
de Dmamarca e du ordem real de Wasa de Suecia, .
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cilvullt:iru da ordem (h Agll ia Vermelha da f'russia,
(~tc., etc., doutor em direito pela univel'siliade de
Oxforu, rneluuro cffecliro das academias iinperiaes
das seiencias ue Vienna c de Leopoldina Carolilla,
presidente da sllciedaue imperial de horticu!lura
de Vip.nna, membro hOnUl'ilt'io e etfectivo de muitas
sociedades scientificas, seu conselheiro intimo
actual, seu enviarIa cx:lraordinario e ministro
pleoipotenciario jllnlo de S. M. o rei dos Belgas;

R. M. o rei dos Belgas.
O Sr. Carlos Rogier, grande omcial da sua ordem

de Leopoldo, condecorado ('.om a cruz de ferro,
grã-cl'Uz da Legião de Honra, grã-cruz da ordem
de S. Mauricio e S. Lazaro, gl'ã-cruz da ordem da
Estl'ella Polar, grã-cruz da ordem do Ramo Ernes
lino da casa de Saxe, grã-'cruz da ordem de Nossa
Senhora ela Conceição de ViIla Viçosa, grã-cruz da
ordem da Aguia BI'UDCa, grã-cruz da ordem de
Carlos lU, grà-cl'lJz da ordem ela Aguia Vermelha,
seu ministro elos negocios estrüngci ros; e o Sr.
Augusto, Barão de Lambermont, oflicial da sua
ordem de Leopoldo, grã-cruz da ordem de S. Esla
nisláo, grande oflicial da Legião de Honra, caval
leiro de primeira classe da ordem de S. Fernando
de Hespnnha, etc., secretario geral do mioistcl'io
dos negocios estrangeiros;

S. Ex. o presidente da republica do Chile.. .
D. Manoel Carvallo, seu enviaLlo extraordiD3no

e mi nistro plenipotenciaria j unto de S. 1\1. o rei dos
Belgas;

S. M. o rei de Dinamarca.
O Sr. Fruncisco Preben Rill'ão de Bille-Bral1e,

caval1eiro de sua ordem d~ Danebrag, affieial da
<lrdem de Leopoldo da Belgiea, cavalleiro d~
orden da E trel1a Polar da Suecia, e da AgUla
Vermelha da Prussia, camal'Ísta e monteiro da su~
càrte, seI) ministro residente junto de S. M. o rel
dos Belgas;

S. 1\:1. a rainha de lIespanha.
D. Diogo CoeHo de Portugal y Quesada, gl'ã-cruZ

da sua ordem de Isabel a Catholica. com mendador
da sua ordem de Ct\rlos lU, g(ã,-cru~ dt\ ordem de
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S. ~Iuu icio e Lazüro, grã-cl'llz <.la ordem de
S. Jorge de Parma, omeial du Legião ue Honra,
cavlllleiro da ordem de S..Toão de JerusaJem, de
pulado ás eôrtes, seu enviado exlraordinario e
ministro plenipolenciurio juntu de S. M. o rei dos
Belgas e da Confederação Suissa.

S. M. o imperador dos Franeezes...
OSr. José Affonsó Paulo, Barão de Malaret, offi- .

cial da Legião de Honra, grã-erllz da ordem dos
GueJpbos do Hanover, grá-cruz da ordem de Hen
rique o Leão de Drllnswick, eommendador de
numero exlraordioario da ordem de Carlos III de
Hespanhu, eLe., seu· enviado extrnol'uinario e
ministro plenipotelleiario junto de S. M. o rei dos
Belgas;

S. M. a ruinha do Reino Unido da Gl'il-13rctullba
c Irlanda.

O Sr. Carlos Augusto, Lord Howard de Walden
eSeaford, par do Reino Unido, cavalleiro, grã-cruz
da muito honrada ordem do Banho, seu enviado
extraordinario e ministro plenipotenciario junto
de S. M. o rei dos Belgas;

S. M. o rei do Hallover.
OSr. Bodo, Barào de Hodemberg, condecorado

com a quarta classe da ordem dos Guelphos de
Hanover, commendador, da ordem do Leão ;'jeer
landl'z, ministro residente de S. M. o rei do Hano
..er junto de SS. MM. o rei dos Belgas e o rei dos
Paizcs Baixos;

S. M. o rei de Italiü.
OSr. Luiz Lupi, conde de ~lontalto, grã-cruz da

Sua ordem de S. Mauricio e S. Lazaro, grã-cruz da
ordem do Leão Neerlandez seu enviado extraor
dina~io e ministro plenipot~nciario junto de S. M.
o·rel dos Belgas;

S. A. real o grão-duque de Oldemburgo.
O Sr. Geffeken, offieial da imperial ordem da

Rosa do Brasil, cavalleiro de segunda classe com
venera da ordem da Corôa da Prussia, cavalJeiro
da Legião de Honra, doutor em direito, seu enviado
extraordinilrio e ministro plenipotenciario junto
de ". M. orei dos Belgas.
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R. Ex. o prcsillentc da republica elo Pcrú.
Dom !\'lanuel Yrigoyen, sen encarregado de nego

cios junto do governo de S. M. o rei dos Belgas;
S. M. o rei ue Portugal e dos Algarves.
OSr. José Müuricio Corrêa Henriques, visconde

ele SeisaJ, membro do seu conselho, gni-cruz da
sua ordem de Cbristo, commendador da sLlRordem
de Nossa Senhoril da Concei(j50 oe Vina Viçosa,
grã-cruz dü ordem de Leopoldo da Belgica, grã-crllz
da ordem do Leão Nee,landez dos Pa'zcs Baixo.,
grü-cruz da ordem de S. MUUl'icio e S. Lazaro de
Italia, grú-cruz das ordens de Santa áunu e de
~. Estauislcío du RLlssia, grã-cruz ela ordem ria
Corôa de Ferro da Austria, grá-cruz da ordem de
Alberto o Valoroso, de Saxe, cornrnendador da
ordem do Dunebrog de Dinamarca. condacorildo
com a imperial ordem OUomaoü do ;,>!ichilO HLilhilr
de primeira classe, seu enviado exl,raon.linario c
ministro plenipoteocinrio juulo de S. M. o rei dos
B8lgas e de S. M. o rei dos Paizes Baixos. .

S. M. o rei da Pl'Ilssin,
O S1'. Carlos Frederico de Savigny, cavalleil'o

de sua ordem da Aguia Vermelha de segunda da.
se, com a venera, grã-cruz da ordem do Leão dr.
Zaehringne de Baden, grá-cruz da ordem ue :ilbcr
to de Saxe Real, grã-eruz das ordens elo Hamo El'
nestino da casa de Saxe, de Anhalt, etc, , seu camil
rista e conselheiro privado aetual. sen enviado ex
tl'aordil1urio e ministro plcnLpolenciul'io junto de
S. M. o rei dos Belgas;

S. J\i. o imperador cle Todas as Hussias,
O Sr. principe Nicolúo Orloíf, cayalleiro de ua

ordem de S. Wladimir de lerceira classe com espa
das, cavalleiro de sua ordem ue Sanla Anna de
egunda classe, caval1eiro da sua ordem de S. ,fol'

ge de quarta classe, cavalleiro da ordem de "
João de Jerusalém, cavalleiro da ordem da AgUla
'\ ermellla da Prussia de terceira classe caval
leiro da ordem da Corôa ele Wurtenbel'g de ler
ceira classe, cavalleiro da ordem da Ca a Saxc
Emestinu de terceira ela e, cavalleiro da 01'
U 111 d Leopoldo la Austl'ia (le segllndl1 clLl se,
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cavalfeiro da orrlem da Coroa de Ferro d~ Austl'ia
de segun a ela se, c.ommandador da ordem do
Falcão Dl'anco de Saxe Weimal', seu ajudante de
campo geral; seu enviado extruordinario e mi
nisli'O plenipot~nciario junto de S. M. o rei dos
nelrras ;

S~ M. o roi du Suecia e Noruega,
O SI'. Adalberto de Mllnsbach, cavalleiro da sua

l1l'dem de S. alava da Noruega, cavalleiro ua or
dem do Oanebrog de lJinarnarca, cavalleiro da
ordem de S. João de'Jerusalém, cavalleiro da or
dem da Agui;l \ ermelha da Prussia de terceim
classe, cavülleiro da urdem do Merilo Civi! do
reiDo ele Saxe, seu cumuóstu, sen mini tI'O resi
denle junlo de S. )1. o rei uos Bclgtls)

S. }I. o impel'ildor dos OltúlUUIDS.
}llJ UI'US l3ey, fi'uocvional'io da oreJem de Bala

do seu imperial gllVerllO, conJecorudo com a im
perial orJem do Osmanié de segunda classe, con
decorado cum a ordem inlperial <.lo Medjidié de
prillleira classe, gril-cruz da ordem cio Cruzeiro
ti() lira ii, gnl-cruz da ordem de Leopoldo da Bet
;;iCH, grü-cruz da ordem de S. Mauricio e S. Laza
1'0, gTà-cruz du ordel1l do Leão i\eel'lanLiez, gr'an
de liunHuelHlilriol' da orLlem uo Sulva<.l l' <la Grc
l;i:.l, seu embaixador extraordioHrio e pl'JnipOLell
çiurio jnnlo de S. ;\1. o rei <.los llelgils;

E os senildo:'í dus Cidad\~5 Livres u iluLlseüLic;lS
de Lube~k, nl'e:1WIl e 1· ilmuurgo,

O Si'. l:l'Ír"kl~ll, \ja\'ulleiro ue '2. a ctusse com a
\'cnem Llu urdullI da Corua <.Ia Pl'lIS 'ia, ollkial rlu.
ll'dl~1I1 imporial Lia Busu. do llrasil, ca"ulleiro da
Ll~giàu de Honra, doutor CIlJ direiLo, cllviado extra
Ill't!i Ililri e luinisll'o pleoi{-ll,lenciariu ous <.IÚas
\;lilatles, junlu de S. M. o rei dus D~I~u;o;:

Os q.lJües, depois de l(-'rem trocado' u::; respecti~
VO' plenos poderes, qlle forúo uclwLios em bOcl
e devida fórwü, COlllJOrJúrüo nos seguiute ürtigos.

Ar~. I. \J As ai Lus Viu'les cOiltractanle:> tomãu em
wI1s1deraçâo :

I." O tl'iltado concluído em It de ~lilio de ·1863,
,entre n Belgicil e 0.-; llLlÍlcr; Blixos, (rUe ílcJr: JllBe:'v

'1'. .~u
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ao presente tratado, e pelo qnnl S. 1\1. o rei dos
Paizes Baixos renuncia para sempre á penge esta
belecida sobre a navegação do Escalda e de suas
embocaduras pelo §.3.0 do art. 9.° do tratado de
19 de AbriLde 1839. e S. 1\1. o rei dos Belgas se
compromette a pagar o capital de resgate dessa
peage fixado em dezesete milhões cento qlfarenta
e um mil seiscentos' e quarenta florills;

2.° A declarilL:úo feita em nome de S. M. o rri
dos Paizes Daixo , em 15 de Julho de 1863, ao
plenipoteoci;uios das altas partes contractanles, de
que a sllppressao da peage do Escalda, á que all
nniu sua dila magestadf'., applica-se á todas as bno
deiras, de que essa peage não poderá ser reslabe
lec.ida sob qualquer fórma que seja, e de que li
suppressão não prejudicará ás demais dispo. i(:õc.
do tt'Ubdo de 19 ele Abril de '1839, decl;lI'ilQlio
essa que será .considerada como inserla no pre
sente tratado, á qne ficará igualmente ülloeXiI,

Art. 2.° S. M. o reI dos Belgas faz por sua parte
u mesma declaração, mencionada no § 2.° do ur
tigo precedente.

Art. 3.° S. M. o rei dos Belgas toma aintlil para
com as outras partes contructnntes os seguintes
compromissos, que terão effeito á partir lia dia
Pom qne a pC'lge elo Escalda deixür de ser PUl'
cehidn:

1.° O direito (ln lonelngem, cobrado nos POl'
los belgas, sen\ sllpprirnido;

'2.0 Oi; direitos do pilotagem nos porto belgas
e no E. calchl serJo diminnidos :

De 20 %para US navios ú ~..cli1,
De 25"1. para os navios rebocac1os,
De 30 %para os navios ú Vi. por;

3.° Serão reduzidas na sua totalidade as taxas
locaes impostas pela cidade de Aotuerpia,

Fica entendido que o direito de tonel~gcm, por
esta fórma snpprimido, não podel'Ú maIS ser res
tabelecido, e que os direitos de pi.lotagem e d~5
taxas locaes. assim reduzidos, n;'lO poderão lUalS

ser arrecadado'.
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As lari[as dos direitos de pilotagem e das taxas
lOaaes em AnLllerpia, I eduzidas como· fica acima
declararia, .serão inscripLas nos protócollos da
conferencia em que se concordou o presenLe tra
lado.

Art. 4·. o Em consideração das disposições que
precedem, S. M. o Imperador do Brasil,. S" M.
o imperador da Állstria, lei da Hungria e de
Bohemia, S. EI. o presidente da republica do
Chile, S. M. o rei de Dinamarca, S. M. a rainha
do Hespunha. S. M. o imperador dos Francezes
~. M. a rainha do Reino Uoido da Grã-Bretanha
o Irlanda, S. NI. o rei do Hanover, S. !'II. o rei
da ltaliu. S. A.. B.. o grão-duque de Oldemburgo,
. Ex. o presidente da republica do Peru, S.

M.. o rei de Portugal e dos Algarves, S. 1\1:. o
reI da Prussia, S. M. o' imperador de Todas as
Russias, S. 1\1. 0 rei da Suecia e Noruega, S.
M. o imperador 'dos Ottomanos e os senados
das Cidades Livres e Hanseaticas de Lubeck, Bre
men e Hamburgo, se compromettem a pagar á
S. M. o rei dos Belgas, pelas suas qllot~s-parLes
do capital para o resgate da peage do Escalda,
que. sua dita mugestade se obrigou á pagar por
rnLelro aS. M. o rei dos Paizes Baixos, as sornmas
abaixo indicadas, a saber:

Pelo que
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
».
»
»

"

toca ao Brasil .. ·., ..
» a Austria ... ,.'.
» a Bremen.. ".
» ao Chile .... , ..
» u Dinamarca .
» a· Hespanlla, .
» li França .
» a Grã-Bretanha.

.» a Hamburgo, .. ,
» ao Hauover .
~ li .l.Lalia .
» li Lubeck .
» a Noruega '"
» a Oldemburgo ...
» L1'Ü rcru',..... .

'I .680 francos~
549.360 »
490.320 »)

. 13.920 »
1.096.800 »

43L520 »
1.54,2.720 »
8.782.320 ».

667.680 ))
948.720 )).
487.200 »
23.680 )}

1.560.720 »
-121.200 »

4,.320 »-



Pelo que loca
» »
)\ »
)\ })

}} }}
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ü Pdrlugal. .
ü Prl1ssiü .
a Russia .
[l Suecia .
a Turquia .

23.280 francos
·t.670.6'w }}

4,:t8,H}(} »
5/~3.6f)O )}

4.800 »

Fica ajllslrirlo que as <lHas parles conlraclilntes
só serão evenlul'llme'nt.e responsaveis pelas quo
Itls-partes du conlribuiçâo, ú cargo de cada ulTla
uellas.

Arl. ~). o Pelo fJue respl'il.a no modo I lugllr c
época do pngamcnlo das diffel'entes quola ·-parles.
a. ii !tas parles con lraclan les I'cporlão-se aos ajus
tc' [lp.ClIliüres fJlIe eslão ou forem couclllilios
enlre orla uma della', e o governo belga.

A1'1.. G_o A exccl1~ào uos com prom i. sos rCl:i-
procos 'onlidos no ]}resenle lralado está SUbOl'
dinada, laulo C1l1ilnlo seja necessario. ao pl'een-
bimcnlo das formalidades e l'egras eSlabelecidus

pelus leis eonstit.uciollllP.S da~ altas parles con
\.racl.anles que lr.nhilo cle provocar a sl.la uppli
cação, o que cllas se obngüo á fazer no prazo
o mil j's ('.u I'lo possi l'eJ.

,\rt '7. 0 FiCou bem enlcadirlo que as dispo ições
do ad,. 3.° nju serão obrig-alorias ~enào para
nqlltllns pOICIlCillS que tomárilo }Jade ou odhe
rirem ao lratado desta dala, re5el'Yando-se S. 31.
o rei dos Belgas cxpressameule o d~reilo de 1'0
gl~lllr o tralamenlo fiscal e rJuaneiro para com
() Jlilyios perlencenles ús polencias que não [0
múrilO ou rtcixHrern de tomar parLe neste Lnllado.

Arl. 8.".0 presenle lralado s.erá raLillcado c
ns l'lllificllcões sereio lrocadas em Bruxella' anles
do 'J. o d ,(gosto de 1863, ou logo que fór po siycl
li poi r1aquelle prazo. .

Em P do que os plenipolcnciul'ios respecllvos
o a,sigoárão e elliJrão com o sello de SlJ'lS aJ:ma..

Fcito cm Bruxellus. no decimo sexto dm do
mez de Julho elo anno de mil oitocentos ses,cnta
e Ir s.

(L. S.) Joaquim 1'homa.;; do Amaral.-(L. S,)
Bardo de llugel.-(L. fi.) Cartos RO[jier.- (L. S,
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Bar.ão LamÚCl'Il1onl. - (L. ~.) !If. Curvullo.
(L. S.) lJCLrclo deJlillcBmhc.-(L. 5.) D. Coello
deP(}rtugal.-IL. S.) nralaret.-(L. S.) Howard
de TFalden e Sca{ord.-(L S.) Von Uodembe1'g.
-(L. S.) Conde de llontalto.-(L. S.) 11[. Y1'igo?Jcn.
-(L. S.) l'isco/ide de Scisal.-(L. S.) SUl'igny.
-(L. S.) 01'loff.-(L. S.) A.dálbert denlansbach.
-(L.. ) C. Ifusur/ls.-(L. .'.) Geffcken.

Tratadu ,le 12 de Uaiu de '1863, entro a 8cl~lc3 o os
II' izolil Ua.hos nnnc.1<O ao tratal}o gel':L1 do 16 do Ju·
lho de .. '6,. .

•. ~l. O rei dos Belgas e . M. o reí UOS
Pai7,cs J3aixos, grão duque de Luxemburgo, tendo
concordado nas condições do resgate, por via
de capilalis!lQão, da peage estabelecida sobre a.
11l\Vrgação QO ESGuldü c de suas embocaduras
pelo § 3.° do urt. 9." do Tratado <..le 19 de Abril
de 183\1, rcsolvêr5.o ce'lebrar para este fim um
tratado especial, e nomearão P:ll'i:l seLls pleoipo
tenciarios, a saber:

S. M. o rei dos Belgas ao Sr. Aldephonso
Alexandre Felix, barão du Jardiu, commeodadol'
da ordem de Leopoldo, condecorado com a Cruz
úe Ferro, commendador do Ledo Neerlandez, ca
yal1eiro grü-cruz da Corôa de CUl'valho, grâ-cnIz
e commendador de muitas outras ordens, seu
c~ri.D.do exlraordinario e ministro· plenipoten
CIano junto de S. .'1. o rei dos Paizes Baixos.

S. M. o rei dos Paizes Baixos ao Sr. Paulo
Van der Muesen de Sombreff, cavalleiro grá-cruz
d~ ordem cio ichlln 1ftiar de Tuais, seu mi
III tro dos lIegocios estl'auO'eiros.

OSr. Joúo noLlolpho Th~rbek, cavalléiro grã
crllZ da ordem do Leüo Necrlundez, grã-cruz da
ordem de Leopoldo da Belgicu e de dtversas
'Oulras orDens, seu ministro do Heino;

fi
E o Sr. Gerarei H 'uJ'i Belz, seu ministro das

lnillJ~i\S ;
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Os quaos depois de terem trocado seus pleno,
poderes, que farão achados em boa e devida
fárma, concordárão nos artigos seguintes:

Arl. '1,0 S. :\1. o rei dos Paizes Blixos renuncia
para s€'mpl'e, medi;ulle uma quantia de dezll
sete milhõe;, cento q1lilrentll e um mil seiscl~nt()·

e qual'enta florins dos Paizes Baixos, .ao direito
cobrado sobre a navegação do Escalda, e suas
embocaduras, em virtude do § 3. o do art .. 9.°
do Tratado de r9 de Abril ele 1939.

Art. 2.'0 Essa somma será paga ao gover.no
Jleerlandez pelo governo belga em Antuerpiu ou
cm ArnsterdalI1, á escolha deste ultimo, calcu
lado o trunco a n '1ft centimos dos Paizes Baixos;
li saber:

'IU terço logo Jepois da troca das ratitic~çõcs,
e os oulros rlous terços em lres prazos 19uae
que se venceráã em o 1.0 de Muio de 1186t, 1."
de !\laio de 186:), e '1. 0 de Maio de 18613.

Serú pcrmillido ao governo belga anticipur
as sobreditas épocas de pllgamento .
. Art. 3. o A contar do pagamento do primeiro
lerço, deixará a peage de ser percebida pelo
governo dos Paizes Baixos. ,

As quantias que nào forem saldadas immedlu
lamente venceráõ o juro de 4 % ao anno, em
proveito do lhesouro neerlandez .

.'\1't. ,L o Fica entendido que a capitalisaçúo
da peage nüo prejudicará os compromis 'OS quo
resultão, para ambos os Estados, dos tratados
em vigor pelo que respeila ao Escalda.

Art. 5. o Os direitos de pilotAgem actualmente
cobrados sobre o E calda Dcão reduzidos:

De 20 % para os navios á' 'Vela;
De 25"/.» » rebocados;
De 30"1. » » á vapor.

Fica além disto enlendiLlo que os direitos de
pilotagem sobre o Escalda llunca poderão ser
mais 'levados do qlle os direitos de pilotagem
p rcebido!l nas embocadnras do i\losa .

. rt. ô. o O presente tratado será ratificado e
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ti rntificacõe serJo trocadas em HUj"D, no prazo
ue quatro' mezes. ou ant~s se f~r possiv~),

Em fé do que o.s p\el1lpotenCIHI'lOS aClIlHl re
feridos o as~ignúl'ão e selliÍl'ilo (jOlll o sello de
suas armas, l"eito em Ha'ya aos 1.2 de Muio de
IR61. (L. 5.) Bania du Jardin.-(L. S.) Van de'r
lllaes(;n ele SOmb1"efl'.-(L. S.) T/wrbcclc.-(L. S.)
Ir. II. fle/:.

r fWTOCO LLO .

A.'XEXO AO TR.\T.\DO DE IG DE JUL!lÜ DE 18li3.

Os p!l'nipolenciul'io::; abaixo ossignôdos, tr,ndo
se reunido em conferencia para njl1~tarem o t.ra
lado geral relativo ao resgat' rln penge do E '
calela e havendo jqlgadu uti!, ante~ dr, fOl'lUUlnl'
esse ajuste, esclarecerem-se sobre o alcance elo
tratado concluído 'a ·13 de Maío de 18t):) entre
ii Belgica e os Paizes Baixos, resolverão convidar
o minisll'O dos Paizes Baixos ü toma!' lllgat· para
esse fim. nu conferencia.

O plenipotencillí'io dos Paiz~s Buixoc serviu-se
prestar-se a es c convite e fezla eguinlc <!pclilrnç50:

« O abaixo i1ssignado, 'enviado exlraorr!inario
c ministroplenipotenciario ele S. M. o rei do~

Paizes Baixos, declara, cm virtude uos poderes
especiaes que lhe torno conferidos, que a sup
pressão ela peage elo Escalda, ti que anOuiu sell
augusto soberano, pelo tratado de 12 de i\laio
applica-se a todas as bandeiras; que essa peage
não poderá. sob fórma alguma, seI' restalJelecida.
e que essa suppressão nâo prejutlícará de motlo
algum ás demais disposições do tratado de '19
de Abril de 1839. « Brl.r'{(~lJas, '1:) de .Tulho de
'1863. « BaJ'ào Ge1'icke d'Ilerwvnen. » 'Lavrou-se
lermo desta declaração para ser in~cripta 011 an
nexa ao tratado gernt. Feito em BrU'<:ellas, a n
de Julho de '1863.(L, S.) Barào Gericke de llel'wynne
-(L. S.) Bm'âa de Hugel.-(L. S.) Joaquim Tho
1ilaz_ (lo Amaral.-(L. 5.) M. Ca7'vallo.-(L. S.)
Bai'aode Bilfe Brahe.-(L.,.) D. Coellode P01'-



tuqa.l.-(L.S.)Malu'I'et.-(L.S.) JIawrml de TValden
eSca{ol'd.-(L. 5.) Von notll:nbel'g.-(L. S.)Conde
de ilfonlalto. -(L. S) .iI. Yrigoyen -(L. S ) Vis
r:onde deScisal.-(L. S.) Sctvi[J1tV.-(L. S ) Ol'lofT.
-(L. S.)Adalbcl·t de llIansbach.-(L. 5.) C. JluslI
~·us.-(L. S.) Ge/fclwn.-(L 5.) Cct'l'los Il.o{jwJ'.
(L. S )Ba1'à·o LctmlJ(mnont.-

\
Ace...·dtl l'cgulaullo as I'(~la(;j,cs .commcrcialls Cllh'c 118

dtlos ll:lizcs.

Nola. da lcga.fão ímperinl ao gOlJC1'IW belga. /1I'U
xcllas, cm ,12 de De;tjmb(o rLe'18ü3.-Sr.~ii!lisll·o.

·-Levei ao (;onher.imenlo do g.)Vt:mo imperial ilS
duas nolas 1I11e V. Ex.. fez-me ü honra de dil'iuil'
em dala de ·11 e 20 de Junho ullimo, e Iw;ebi
ordem para declarür-vos, em respostil, qlll~ o
mesmo governo u(;eiLa o olfcl'ecimOlllo, que lhe
foi [eilo, de uppliear-'e <.la Bri.lsil o regilllea dll
alfandegas rccclltcrneole (;(\llCedido Ú Inglaterra
e á ouLros paizes.

Propondo-me Ui} sua nola de SO de ,Junho, o
clOllS modos pelos qllaet:i estaria o governo belga
dispost.o u effedllilr e.,; la applic;H.:tio, serviu-se V. Ex.
'xpl'l'ssal'-, e, uUilnlo ao sequndu, nos termos se-

guintes: « jle r1üclJl'ureis ufl1cialmL:IILn que de facto
o {lrod Ilctos belgas bozelo no t:ru~il do lralUlnento
o mais farorcciuo, U, Ilesle caso, tlel.el'minar-sc-ha
no decreto que, emql.lunto dUl'ilr esta siLuilÇ~O,

serão OS proC!llclos do Brasil adrJIitlido. 011 HelglCa
(;onforme o regilllen (;Oll(;fH.lido Ú [nglaLClTll. I).

E' neslcs lel'lllOS (llle u Brüsil üf1I1lH: llOcoovlle
da llelgica.

Venllo, J,Jois, c1ccltn'ill' ú r. E.O;:. que o pr Jd.ucl~
helhJS goz;10 no lH'ilsil do tl'ilLanleitLo o I1I11iS ta
v{)re(;id~),' e. rogo-lhe qll Jirü düt' ii esLa dedill'i.H;i1o
o ~egulme[llo ncccssi:ll'io, JHll'il qllU () J,Jl'vposlo
accunlo possa produzir os deviclos eU'eitus. .

l'revi.ll~ço-llJe desla o(;cusiúo pura n.:ileirul' ~ V.
Ex. as segul'üll(:as da minha Ulilis illla t;on .lde
)·ação. A . Ex. () Sr. Cario nogier, 1ll11l1.1I·O
J )~ nrgocios e. trem iroso -1. T. do AmlU'al.
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Nota do governo belga á legação 2mperial."""'l
Bl'uxellas, em H de Janeiro de 4864. -Sr. l\1i
nistro.-De conformidade com a nota que tivestes
á bem dirigir-me em H de Dezembro, tenho a
honra de informar-vos de que o· governo de El
rei resolveu por decreto de 31 do mesmo mez
que se estendesse aos producto's brasileiros o re
gimen aduaneiro, concedido ao Reino-Unido da
Grã-Bretünha e Irlanda, por todo o tempo que os
(Jl'Oductos beigas gozarem no Brasil do tratamento
assegurado á nação mais favorecida.

Este decrelo foi publicado no Manita?' de 42 de
Janeiro corrente, do qual achareis junto um exem
pIar, (2)

Assim se acha definitivamente consagrado, Sr.
Ministro, o accôrdo celebrado entre ambos os
nossos paizes para regular suas reciprocas rela
ções commercin,es, accôrdo que nãõ póde deixar
de produzir resultados mutuamente vantajosos.!

Aproveito-me dflsta occasião, Sr. Ministro, para
r,eHeirar-vos as seguranças da minha mais dis....
(meta consideracão.

Ao Sr. de Amaral, Ministro Residente de Sua
Magestade o Imperador do Brasil.-Oh. Rogie?'.

(2) Decreto á que se "efere a nota SU1Jra.-Visto o art. i.· da
lei de 13 de Junho de 1863, do teor seguinte:
.« Está El-rei autorisado para coucluir com os estados marí

timos tTatadoS, regulando a sua participação ao resgate da
peage do Escalda, com as clausulas, condições/ e reservas que
~ua m,al(estade possa julgar necessarias ou uteIS no interesse
do palz l);

Vistos os ajustes celebrados entre a Belgica e o Brasil por
occ~sião do resgate lia peag~ do Escalda;

VIsta a declaração omcial do governo brasileiro, confirmando
q~de o productos belgas gozão no .Brasil do tratamento conce
di o aos productos da nação a mais favorecida.

Sdobre proposta lios nossos ministros dos negocios estrangeiros
e às finanças. .

Temos decllelado e decretamos:

Ar~igo unico. Emquanto 03 productos belgas gozarém no
DraSll do regimen assegurado á nação a mais favorecida, serã()
os producLos brasileiros admittidos na Belgica de conformidade
CIO"ll o regimen concedido ao Reino-Unido da Grã-Bret:mhl\ e
r anda.

dOno so ministro das finanças fica encarregado da execução
o Presente decreto.
Dado em La~ken aos 31 ele Dezembro de 1663.-LcopoluQ.

T. ISO
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Convenção entre o Sr. D. Pedro II Imperador do Bmsil, e o
rei de Italia, para o fim de facilitar e regular a troca da
cOl'I'espondencia entre os dous paizes; assignada no Rio de
Janeiro em 6 de Setembro de 1863 e ratificada por parte do
Brasil em 22 de Novembro de 18M. e peJo da Italia em ii de
Setembro do mesmo anno. (1)

llO ARCHIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ES
TRANGEIROS.

Nós, D. Pedro II, Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Brasil, etc. FazE:;mos saber
a todos os que a presente cflrta de confirmação,
approvação e ratificação virem, que aos seis dias
do, mez de Setembro de 1863, concluiu-se e as
signou-se nesta côrte do Rio' de Janeiro, entrc
nós e S. M. o rei da Italia, pelos .respectivo
plenipotenciarios, que se achavão munidos dos
competentes plenos poderes, uma convenção pos
tal do teor seguinte:

Convenção postal entre o Brasil e a ltaHa.

S. M. O Imperador do Brasil e S. 1\1. o rei
da ItaHa, aIJ,Ímados do desejo de estreitar as re·

(1) Promulgada por dec~elo n·. O 3363 de 13 de Dezembro de
1864. .

Trocárão-se as' ratificações nesta côrte aos 6 de Dezembro 1I.lto.
Entre os Directores do correio do Brasil Thomaz José PWLO

de Cerqueira., e do de Italia G. Barbavara firmou-se regulamento
para execução da convenção, assignado em Turim a 4.de Mar~o
de 186!S, e ll0 Rio de Janeiro em IS de Abril do citado auno.
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lações de amizade que felizmente unem os seus
respectivos Estados, facilitando e regulando pela
maneira a mais vantajosa a troca da correspon
dencia entre os dous paizes, resolvêrão chegar a
este resultado por meio de uma convenção e para
este fim nomeárão seus plenipotenciarios, a saber:

S. M. o Imperador do Brasil, S. Ex. o Sr.
Pedro de Alcantara Bellegarde, do seu conselho,
veador de S. M. a Imperatriz, marechal de campo
do exercito, commendador da ordem de S. Bento
de Aviz, etc., ele., seu ministro e secretario de
estado dos negocias da agricultura, commercio
e 'obras publicas.

S. M. o rei da Italia, S. Ex. o Sr. conde
Alexandre Fé d'Ostilini, grande dignitario da im
perial ordem da Rosa, etc., etc., seu encarre
gado de negocios .

Os quaes, depois de haverem trocado os res
pectivos plenos poderes, que forão julgados em
boa e devida fórma, convierão nos artigos se
guintes:

1. o Entre as administrações postaes do lmperio
do Brasil e do reino da Italia haverá troca de
cartas, amostras, pacotes de mercadorias e im
pressos de qualquer especie, a qual troca se
elfectuara em malas fechadas por meio dos pa
quetes da real companhia de Southamptoll, ou
quaesquer outros da Inglaterra ou de outra nação.
de que ambas ou qualquer das parles contractan
tos obtenhão semelhante faculdade.

2.· Tanto o correio do Brasil como o da Italia,
p~derão do mesmo modo utilisar-se para trans
mIssão .da col'l'espondencia em mulas fechadas,
dos navios do commercio, quér de uma qnér de
outTa nação, que navegarem entre os respectivos
por~os. Por este meio, porém, s6 poderá ser
'e!.1Vlada aqueUa correspondencia, cuja transmis
sao fôr autorisada no sobrescripto.

As malas (echadas, assim expedidas, sérão
entregues no porlo da cllegada aos primeiros
empregailos que se apresentarem a bordo, sejão
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do correío, da, alfandega-, da saado, ou outros
para isso habilitados.

3. o As desper,as de transito e transporte nlUl'i
timo da oorrespondencia trocada em malas [c
ehadas entre o Brasil e a. Italia, por meio dos
paquetes da real companhia de Southamptbn,
ficão inteiramente a. cargo do correio italiano.

4. o As despezas de transporte da correspon
dencia, por meio de navios de commeroio, ficiio
a cargo da administração que a receber, se em
virtude dai legislação de qualquer dos paizes se
melhante transporte trouxer alguma despeza.

Se o governo brasileiro ou o italiano, vierem
a estabelecer servico regula;r de paquetes entre
os portos das duas· naç,ões, ou seja por meio de

'vapores fretados ou subsidiados, as condiçõe.
deste serviço serão reguladas pelas administra
~ões postaes dos dous paizes de commum accôrdo.

5. o A correspondencia expedida do Brasil para
a ltalia ou vice-versa, poderá ser franqueada até
o seu destino ou ficar o porte a cargo do des
"tinatario.

6. o O porte das cartas ordinarias, isto é, não
seguras, que forem expedidas de um para outro
paiz por via dos paquetes da real companhia de
Southampton é fixado no Brasil em 430 réis para
cada duas oitavas ou fraccão de duas oitavas, e
na- Italia em libras 1) 20 para o mesmo peso. (Sete
e meia grammas ou fracção de sete e meia gram
mas.)

O porte das cartas que forem expedidas p~r

meio dos navios de commercio é fixado no Brasil
em 210 réis para cada quatro oitavas ou fracção
de quatro oitavas e na Italia em 60 cents. para
o mesmo peso. (Quinze grammas ou fracção de
quinze grammas.)

7." À. administrqção do correio do Bras~l po~
'derá. transmittir cartas seguras com de.stino.a
Italia, assim como a administração do correIQ
da Italia poderá. transmittir cartas seguras ~om

destino ao Imperio do Brasil ou áquelles ~al~es

. que o coneio italiano servir de j~ter.Dledlano.
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o porte das cartas segnras enviadas quér do
Brasil para a Italia, quér da Halia para o Bra iI,
erú o mesmo da carta~ ordinarias com o accres

timo de uma quantia fixa, a qual será de 24 Oréis
no Orasil e de 60 cents. na Itôlía.

Estas quantias deveráõ ser pagas sempre adian
tadas e a ao seguro será sempre em proveito da
adnliuistrnção expedidoru.

Por navios de commercio não é permittida a
remessa de cartas seguras.

S. o As amostras ou pacotes de mercadorias
ainda mesmo sob cruzetas, serão consider-ados
como correspondencia e sujeitos ao mesmo porte.

9. o Os jornaes e impressos de·qualquer especie
enviados do Brasil para a Italía, ou vice-versa,
serão franqueados até o seu destino.

Oseu porte será de 1;)2 réis para cada 1'1 oita
vas, ou [raccão de 11 oitavas, no Brasil, e de
15 cents. pára o mesmo peso. (40 grammas ou
fracção de 4·0 grammas na Italia.)

:Por impressos se entende não s6mente toda e
qualquer especie de obras periodicas, opus
culos, livros, mesmo encadernados, avisos,
circulares, prospectos, catalogos; mas tambem
gravuras, lithographias , photographias e outros
semelhantes.

1.0. Os jornaes e im pressas, a que se refere o
nrtIgo antecedente, deveráõ ser envoltos sob
cruzetas e accommodados de maneira que facil
mente possão ser verificados, e não deveráô
cont~r qualquer escripto á mão, além da res
llecllva direcção.

Exceptuão-se os avisos e circulares em que se
poderá lancar á mão a data e firma.
_Os livros não poderão conter qualquer guarui

çao Oll ornato de valor.
Os jornaes e impressos, em que não sejão ob

servadas as regras acima, bem corno aquelles de
qu~ não fôr pago préviamente o porte, serão
retIdos, e não seguiráõ os seus de~tinos.

11. Os jornaes e impres ·os sob cruzetas po
derão ser seguros, mediante o porte prévio que
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lem a pagar e mais uma quantia fixa que serlÍ
de 21\0 réis no BrasiL e de 60 cents. na Itaha.

·19. Os portes de que tratão os arts· 6.",7,·,8,',
U.O e 11' serão pagos por meio de sellos postaes
dos paizes respectivos. .

Quando o valor dos sell~ postos em qualquer
objecto enviado pelo correio fôr inferior ao que
esLá marcado nos artigos antecedentes deverá o
destinatario, para que o possa receber, pagar a
differenca.

113. A· administracão do correio brasileiro pa
gará á administracãó do correio italiano ~

Por toda carta'simples originaria do reino da
IlaLia, franqueada até o seu destino no Brasi},
e por toda a carta simples, não franqueada, 01'1
ginüria do BrasiL com destino á ltalia a sarnma
de 62 réis (13 cents.)

Por sua parte a administração- do correio bra
sileiro pagará á administração do correio ilalian~
por toda a carta simples originaria do Brasl1
franqueada com destino á Italia ou por tada.a
carta simples nüo franqneada originaria da Italta
com destino ao Brasil, a sornma de francos 1,08.

O poete de 60 cents. a que ficão sujeitas as
curtas enviadas pelos. navios de commercia se~á
r~partido em partes iguaes entre as doas ad!ll!
Dlstruçóe , deduzida a quo ta devida ao capltao
que a tiver transportado. .

Os jornaes impressos do Brasil, na Italia e Vlce
versa não entraráõ na contabilidade mutua das
uuas administracoes. sómente a administril~ão
do correio brasiieiro indemnisará á italiana do
preço de tl'ansporte marítimo e direitos de tran
sito que esta tiver pago ás administrações dos
correio dos Estados interme diarios,

'I.}. As adminislrações do co rrcio brasileiro e
italiano fixaec1õ de commum accôrdo em confor
midade com a presente convenção. ~s GQndições
com que possa verificar-se a troca da corres
pondencia originaria ou com destino a ~ulros
E tados a que o correio italiano sirva de wter
mediario.
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Fica enternlido que tRes condições, uma vez
estabelecidas poderão ser modificadas de com
mum accôrdo, se fôr julgada conveniente.

~5. A~ duas administrações se obngão a não
sobrecarregar com outro algum porte, nem por
qualquer pretexto as cartas ou impressos que
chegarem ás suas -estações franqueadas até seu
destino, em conformidade da presente con
vencão.

~ 6'. O remettente de uma carta segura poder;',
exigir que por meio de um recibo do destina
tario se lhe faça certa a entrega da mesma carta.

Por esla exigencia deverá pagar urna taxa
de 70 réis ou 20 cents. que será toda em proveito
da administração expedidora.

O extravio da carta segura dá direito ao remet
lente a uma indemnisação de 17$500 ou de liras
50, que será paga pela administração em cujo
terrHorio se verificar o extravio e que deverá ser
pedida no prazo de seis mezes a contar da dala
em que a carta deveria ter chegado a seu destino.

~7. As cartas mal dirigidas serão restituidas
reciprocamente sem demora, creditando-se o
valor por que houverem sido debitadas.

As cartaS' cujos destinatarios houverem mu
dad9 de residencia e por essa razão forem de
VolvIdas, no caso em que não possUo ser-lhes
en.tregues, o poderão ser aos remettentes quando
seJão conhecidos, sem que sejão abertas, pagando
'€~les s9mente o porte que deveria pagar o des~
tmatarlO .

~8. As cartas ordinarias ou seguras, os jornae
e Impressos trocados entre as administracões
post.aes do Brasil e da ltalia, que por qualquer
~otivo não puderem ser entregues a seus des
bnatarios, serão mutuamente devolvidas, credi
tando-se á administração destinataria pelo preço
epeso por que houver sido debitada.
. 1~. As administrações do corre!o brasileiro e
ltal~llno designaráõ de commum acr,ôrdo as es
taçges postaes por cujo intermedio se deverá
"Venficar a troea da respectiva correspondencia,
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e ajustarúõ tudo quanto fôr relativo á fórma das
coulas, sua liquidação, satisfação, maneira de
preencher quaesquer portes insufficientes e quaes
quer oulras dispusições regulamentares ou de
detalhe que convierem para a execução da pre
sen te convenção.

Fica entendido que as disposições iuriicadas
neste ar Ligo poderão ser modificadas pelas re
feridas duas administrações, sempre que fôr
reconhecida a nf'cessidade de assim fazer-se.

20. A Preseu te convenção c meçarú a ter exe·
cução qnando pelas dilas administrações fôr
accordado e durará por espaço de um anilO, li·
cando, porém, entendido que continuará sempre
emquanto por uma das altas partes contraclnnles
não fôr denunciado o seu fim com antecedcncia
pelo menos de seis mezes.

21. A presente convenção será ratifica(1n, c as
ratificações trocadas no Rio de Janeiro no prazo
mais breve- que fôr possivel.

Em fé de que os plenipotenciarios respectivos
assignárão a presente convenção e lhe puzcrão
o sello de suas armas.

Feita em duplicata e assignada no Rio de Ja
neiro aos seis dias do mez de Setembro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos sessenta e tres.-(L. S.) Pedro do A/
cantara Bellegarde.-(L. S.) Fé d'Ostiani.
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Cunflict rom:l l'cpublira do Prl'ú

Os vapol'f'S JlJu1'0 nr( e Paslctza.

ÚnS,EUVAçÕES.

Interpretando de uma maneira extremamente
lata os preceitos da convencão fluvial de 22 de
Outubro de 1858 com o Perú: entendêrão os com~
mundantes dos vapores de guerra acima indica
dos, ao chegarem á capital da provincia do Pará,
em Outubro de '1852, que lhes era licito subir as
aguas do Amazonas por direito proprio, direito
que cxternavão das clausulas da referida conven
ção.

Fàra porém infundada semelhanle pretenção por
quanto o ajuste internacional de 11858 estatuindo
que as embarcacões mercantes de ambos os pai
z.es, devidamente registradas, pudessem navegar
livremente o Amazonas tornára o uso dessa nave-- ,
gaçao dependente de ulteriores condições accor-
dadas entre os respectivos governos,condições que
Daquella época não havião ainda sido promul
gadas.

D'0:'l~e resulta que nessa occasião sómenle era
permIltldo aos navios brasileiros, e peruanos fazer
otransporte de mercadorias pelo territorio fluvial
de um ou outro Estado, sujeitando-se aos regula
mentos fisca s dos dous paizes.

:r. lU
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f1c llccordo com estes principias obscrvoll o'm'e'"'
sidellLe elo I'ará <lOS eUllIUlalJdaulcs uaquelles vu
}..lares que nõo podiflO sCf{IJir nViJnle pelo Amazu-
Bas brasileiro sem concc são espccial da üuloridu
(iJe local, cOIlcessào lalüo nlüis uecesslll'ia quClo
1'Ü a con vcn(~/)O de i18Sb" l'cglllul.1clo a Ilàl'cgac;íift
cios t'asns 1ne1'UlJlte,~, nada hüyia e. tipularlo UCl'I'

ea dos ele gUCJ'fl.l. NilO fonIa porém utlenrliLlils ps
tas sensatas !>o.lrlcra<.:ões e o cOfl101undilnle do Mo
1'OlW ca'rreganrio mCl'cadorifLs, c ilCÜ:Jlpi:lllllado
lia do Pas[cua suspcndeu aocon.l declarando (co
mo se lê no relaLorio dos negocias e. Lrangeiro~ de
'l:8G5) esta); resolvido n lJ.Gvegar us uguus. do Impe
rio, no Amuzol1ns, q'lMJ,J'ldo, e como bem qui;;essG!

Singrando I1guas acima, como é dilO, cncalllâ.
râo os "apores, por impcl'ici a. dos respccliíO:, r;om·
mandantes, cm distancia mIO longinquu da capil:t1
do Paní, e sendo illlimad05 pelo COlYlulanclanLc do
yapor Belé1~l que llics fôru no enculço, para regres
~aTem, D30 o (izerào, nem H(;oital'ào a intifllé}(!ÜO
f'onLinuando na Yii.lgem; o Pasta::;(], porúm leyc ue
-rclruceder d:J yiUü de Bl'ercs por falta dc prillico,
(, combustível, e aportando ü Dclém slllit:illll do
presidente ü fa'CtlfJude de egui,r para Cil,\'('nllil, o
que lhe foi eonceuido. O Alofvnu l'onl,:J1.uunt!o ii
viagem, não obedeceudo ás ilJlimi\l'-e:; U'U foda
1em de Obidos purü parar, antes· illT 'Il1Cçandll
tiros de bala, e melrullla ii mesma fartaI zil,logroll
approximar-se de MalJóos, IDa cncalhandO a fiual
nos arrecifes de Paraqacquara, li :ele JeglliJS de
<JisLancia daquelJa e,idade.

Scicnte dessas Qt'CurrelJcjas havia o gJhillêL~

imperial clct l'lninado C/ue uma íJJlilhü (;l)nl;)O~'

ta dos nuvio de guerra lJi&c'I'ibc, lJc/montc. I'al
nahyba, e J]Jirangu sob as orclells du (,;hete de
esquadra GuJillerme rarker pc.rlis.e para. .0 J'il~
rá,a Dm d~ desafl'ronlrill' a sobcrania LCl'rilOI'1tlI, do
lmperío das offensas que lhe Liuhào sidu iul1lgl
das, sendo as instrocções cladas ao comnJaouao
te da dita Dotilha fazer regrcssuJ" o vapores pe
'fuanos li capital da referida pro\-incia para curo
Jlrircm SCllS deycre", ou no CJSO l1e l13vcrcm d..
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l~s lrau 'püsto a fl'onteira seguir até L01'eto, e e~ü

gi1' rIo governo do Perú condigrHl satisfação. Ápor
lando no Pilrú t(~ve 0 cllefu Pal'kcr conl1ecimento
Ela rclil'tI<.Iu do vapor PastcHet para Cayenna, co
mo e1ito 6, e qUélrltO no ,l[ol'oncb, que pelos soccor
1'os r as autoridade ue .\Ianúo;:, h.avia esclvJudo do
nilufragio, reeu ando-se seu commtUldante á inti
mação ele rt'gressur parf.. Belem resolve:! aquelle
eil t'e mandai-o reboeilr p- ra o meol;ionudo por
lO, onde cllegoll u ~) de DezemlJr'o (I).

Ne ~e cornenos ulJOrtál'il á capitul do Imperio o
repl'eselllante do Porú, e abertu a discussilo sobre
os meios de chegur a um uLlimatull1 úcerca dt)
conflicto sem novas complicações, foi resolvido
pruvi oriamente o principio de w:lvegaçJo pelo
Amazona' nos segui!1tes lermos:

« J" Que se fruuqueassc desde logo a nu vegnção
aos navios mercilntes, suj ei laudo-se U0S regula
mentos fiscaes, e de [Jolicia que cada um dos dou~

goyemos prescrevesse no seu territorio; modifi
cando-se depois esses regulamentos pOl' Illutuu
accordo, c nllo estivessem oos terlliOS dos arls..LU
tJ ii,O da conveneão.

« 2." Que se c'onsentisse que os na-vios de guerra
peruanos pudessem tambem navegar' o Amazonas
'brasileiro, em reciprocidade de igual concessão
POI' parle da republica do Perú ao~ oavios de
uerl'U brasileiros, que houverem de navegar pelu

. ffiUZOlH1S peruano; ficando reservado a cada um
dos <.lous Estados o direito de limitar o numero de
.taes núvios, aos quaes se concedesse semelhante
,p~l'l~issüo de conformidade C0m os principios de
ull'ello internaeiouul, udmi llidos c reconhecidos
por todas as nucões ~ivilisüdas.

l( Olltl'osil1l (Iue se recouheces:,c em pri'llcipio~
flue o !la io LI\.; guerra que recebe mercadurias a.

(I) POI' noLas de 23 de "bril áe 18li3 <lerão-se CX!1licações
sobr~ o fuCLo de ser rebucado para o Pará o vapor .U{)rono..,
depOIS do accordo de 2'~ de ,Ianch'o anterior. relaLivo ao (Ic-
~nlace !lo c~nllicLo, expli 'açõe que farão aceitas pela legaç~\~
lo Peru. Vld. Relatoria de 1863, annexos.



- 1.0[.· -

seu bordo conslitu -se mercante, e fica corno lal
sujeito ás condições respectivas. )) (2)

Este accordo porém ficava dependente da repa
ração que previamente devêra ser dada pelo gover·
no do Perú ao do Brasil vistos os attentados com
mettidos em suas aguas amazonicas pelos com
mandantes dos vapores Morona e Pastazc~.

Asatisfação exigida devia consistir no recenhe·
cimento por parte do Perú do procedimento
irregular do commandante do Afo1'ona, em llma
multa á alfandega por se haver violado os artigos
do seu regulamento, e em uma salva á fortaleza
de Obidos por se ter opposto resistencia material
ás suas intimações.

Farão todas estas questões discutidas, e eluci
dadas nos Protocollos de 15 e 22 de Janeiro de
1863 sendo approvado o ajuste constante dos
mesmos Protocollos pelas notas do governo im
perial e do representunte !lo Perú de 24 de
Janeiro do referido anno; (3) e a final o accordo
celebrado em 23 de Outubro seguinte, resumindo
as anteriores declarações pôz o remate ao contliclo
provocado pelos commandantes dos vapores pe
ruanos M01'ona e Pasta.::;a, terminando amigavel
mente tão desagradavel occurrencia.

(2) o d cr lo n. o 3216 de 31 de Dezembro de 1863, indlcaáo
a pag. 174 deste tomo, mandou execu l.ar provisoriamente ore·
guIamento da mesma Ilata para a naYcll'ação do Amazonas por
barcos peruanos, e brasileiros.

(3) As ditas notas esmo 110 cilado RelalorilJ
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PRo'rOCOLLO Dá ,I. a COl\FEREr'CIá, CELEBRáD.l. El\l 15
DE JANEIRO DE 1863.

Aos 15 de Janeiro de 1863, ás 9 horas da manhã·
compareceu em casa do Exm. Sr. Marquez de
Abrantes, ministro e secretario de estado dos ne
gocios estrangeiros. oSr. Dr. D. BoavenLura Seoane,
ministro residente da republi:'a do Perú, com
o fim de conferenciar sobre as questões susci
tadas na provincia do Pará, em consequencia da
subida pelo rio Amazonas do vapor peruano 11-10
fona, e da viagem começada no mesmo rio pelo
vapOr de guerra peruano Pastaza, que não chegou
a realizar-se por falta de corpbustivel, e por ter
encalhado este vaflor á pouca distancia de Belém,
etendo por taes motivos regressado a este porto,
sahindo depois para Cayenna.

Disse o Sr. Marql1ez que havia dous obstaculos
a. que se realizasse desde já a navegação pelo
no Amazonas dos navios peruanos, nos termos
da convencão fluvial de 22 de Outubro de 1858:
1.., não e"star ainda organisado o regulamento
especial de que trata o art. 5. ° da referid a con
venção; 2.°, não se deduzir dos termos da con
venção que os navios de guerra estejão com
prehendidos nesta navegação (q,).

(4) A n~vegação do Amazonas foi posteriormente aberta ao
cdommerclO de todas as nações por Decreto de 7 de Dezembro
e 1866, publicado a pago 3M do terceiro tomo desta obra.
Por Decreto n. O 3920 de 31 de Julho de 1867 promulgou-se°regulamento para a navegação do referido rio, seus affiuenLes

c a do S. Francisco. Vid. Relatorio de 1868-appen os.



t'lecluroll, porém, o Sr. Marquez que, apeZêlr
.<destes obstaculos, o governo imperial, animado
z:>elo desejo de estreitar' c desenvolver cada vez
mais a:; relações de amizade qne existem entre
DS dous Estados, e seus ree~protos interesse,
<:.onsentiria em qno a navegaçti.o do Arnazona$ .
fosse desde já franqtieada aos navios mercantes
do Pcrú, com tarlto que os mesmos navios se Sll
j.eitassem aos regulamentos fiscaes e de policia
actualmente em vigor, até que fo'ssem organisadq;;
os l'cglilamelltos cspeciaes ele que traWo os urts. 2:,
4·.0 e ["l,O da citada couvencão. devendo cada um
dos dons Estudos tratar, êom a pos ivel brevi
dade, da ol'gnnisaçuo destes reg!1lúmentos espB
ciaes, Tlns termos da convencüo,
. E acrescentou 0) Sr, Marquêz que, apezar. de
não se ter alludido cm nem nm dos artigos da
convenção aos navios de gllCrnl, DDm se poder
sustentar, spgundo o direito das gentes, que a
concessfio feita aos navios met'l~antes se estenda
n(i)S n'.1Vios de gll'erJ'a. sem flue tenha havido
consentimento expresso ou tncito, todavia o go
verno imperial, animild.o pelos mesmos séoti
mentos de amizade.e interesse reciproco, conseu
tiria em que os navios ele guerru penlêln~'

navegassem pelo Amazonas brasiieiro. em reCi
procidade de igual concessão por parle da re
publica L10 I'erú nos navios de guerra brasileiros
(llle houvessem de navegar pejo Arnazonas pe
ruano, com tanto que fosse reservado á cada um
dos dOlls Estados o (lifeito de limitar o nllrrtel'i/
dos navios de guerra aos (!llHCS sr. concedori,\
semelbante permissão) de Conformidade com os
principio de direito intcrnaeional reconhecidos
e aclmiltidos por todas a nações civilisadas ..

Declarou entretanto o Sr. Marquez que taes dIS
posições não poderião ter execução sem que o
governo da repllblica c1é se antes de tudo unlU
satisfação conveniente ao governo imperiál pelas
faltas occurridas com os vapores MOl'onct c Pasta.a.

Esta satisfacão consistiria em reconhecer o go
verno do Pcrú que o cOll1lUanclGute 1"erl'e,))1'05
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pl'ucedêl'il imprudenlemcnle quündo rioTou os re
gulamcJlto ILcaes e (le policia do Imperio, su
bindo o ArnélL'onas com o vapor J(or01~a carre
gado de mercadorias, sem 11 necessaria lieença,
111I pll. se ela alfandega, apezar da inlima<::.ão que'
lhe fora feita por p-arte do presidenle do Pará,
qllando dc respeitoll llqllella primeira autoridade
fia pfoyil1cia, declarandO'-lhe que, sem se im
pürlar com D~ suas advertencias, seguiria .pelo
AllJuzonus alé o ~>crú, a menos que o seu vapor'
J1ào fossc a pique; quando deixou de atlender
ü inliU1~ç;IO que lhe roi dirigida p-elo "apor brél
sileiro Belém paril q.uc regressa·sse ao porlo ria
eapilnl ela provincia; qltanllo, finalmente, des
prczando os dous tiros de polvorfl SN:ca que lhe
farão disparados da fortaleza de Obidos para que
se dcl.iYcsse, conliulIoll a seguir pelo rio élcima.,
ale que il mesma for taJcza , para fazer respeitar
ii leis do Imperio, disparoll-lhr. um tiro á bala,
ao quo li corntnaoonllte Fúrru TOS, em lugar UU
~c deler, eOl11o deda, respondeu com outros tiros
lambem á hala, ate qne se pUlesse f6ra do al
t:ilncc do fogo da fortaleza.

A' YÍsta do exposto, se o Sr. Seoune, em nome jo
seu goremo, dcdarar censul'il'i"el o procedimento
(lo comll1andanle Ferreyl'Os, sujeitar-se ao paga
meuto da multa cm que elle ÍneOl'1'êril pr.la vjolü
ção dos regulamenlos Hscaes e de policia, e l,;orn
pt'omelter-se :l que o mesmo eOl11mandanle, ao
subir oAmazonas, sal\'e ii forlaleza de Obit.los (sctlm
4~e será correspondida), por hüycr cUe desallcn
dldo ao ignal da mesma fortaleza, c ler dado caus.
a~ couilicto que se seguiu; o gOrc'lJ'lO impcrial se
durá por salisfeito, e será immedialamentc fran
queada a .nayegaç<io do Amazonas ilOS navio perua
DO. '. com os l,;OrH.l i r;.õcs expostas nesta Gonfcrcncia.

Disse cmf1m o Sr. Marq uez que se o Sr. Seoane
C~~corda.va lleslas base , debaixo da sua respOllsa
11l1ldade, por não ter iIlstruc~õesdo. seu governo,
COI~O declarou, tudo ficaria concluido, c o pri
meiro vapor levaria as ordens para o rC 17ular
c tabelecilllenlo ua J]ayel7a~5.o peruana. o
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o Sr. S'OlllJÚ r('~i)on leu qn ,cm pL'im ,iro lugal'.
('!'ll preciso lixilr o factos. Que não tinha ha
vido questão da alfanucga. Que das notas pas
sadas pelo presidente ao consul peruano não
constava que aquellu autoridade oppuzessc, no
principio, obstacuio alglllO á viagem com tanto qUl'
se lhe pedisse licença para eifectuul-a; e qlLC,
depois, um dia antes da sahida do ~apor, lendo
exigido de llOVO que se lllC ped isso essa licencu, •
e negando-se ti isso o commandanle Ferreyrós,
por ser de guerra o seu navio, foi quando o pre
sidente declarou que não podia subir o Amazona,
nem como navio de guerra, sem licença do go
verno imperial, nem corno navio mercante, _em

,que fossem organizados os regulamentos de que
trata a convencão.

Qlle o embarque das mercadorias, para con
duzil-as gratuitflmenle ao Perú, protegendo assim
o commercio desta republica, hostilisado pela
companhia brasileira, fez-se com prévio accordo
e consentimento do presidente, o qual ordenou
ú alfandega que as despachasse. Que esta reparo
tição exigiu sómente q~le fossem assignados os
manifestos, e se désse a fiança pelos direitos de con
sumo, o que se cumpriu. E que ninguem, tendo
dito ao commandante que para sahir era preciso o
passe da alfandega, cujos regulamentos ignorav~,

não podia haver de sua parte quebra voluntana
das leis. Que o oliciaI que foi á bordo tambem
não lhe fez uma tal intimacão, tendo-se limitado a
fazer ao commalldante Ferreyros uma visita que
lhe devia o presidente, e a desejar-lhe uma boa
viagem. Que o Belém se cingiu a dar-lhe pu~a

e simplesmente ordem para regressar. Que se n~o

se deteve em Obidos foi porque quando, depOiS
dos signaes, ia seguindo para deter-se diant~ da
fortaleza, antes que alli chegasse 111e derão tu,os
a bala, aos quaes, no conceito do Sr. Seoane, fez
muito bem o commandante responder com outros
tiros tambem á bala, em sua propria defe~a.

Acrescentou o Sr. Seoane que, como naViO ~e
guerru, o ~[Ol'ona podia e devia purLir sem \1..
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r.cnra da nlllori(la(le politicn' e como navio meJ"
cante, a sua suhil.lu, com a urtica fulta do passe
da alfandega, não era, no seu modo de pensar.
motivo sufi1c'iente para que o vapor fosse per'
seguido e canhoneado em abidos, pois que t&es
faltas só se casLigão com multas.

Que tambem devia ter-se presente que as lei5
ela alfandega de todo mundo são dictadas no es
pirito de evitar que as rendas das nações sejão
distrahidas por meio de contrabando; e que não
podendo existir a mais leve apprehensão ue que
o .~fo1"ona praticasse tal crime, era excessiva a
sevel'idade .que para com elle usil.ra o presidente
do Pal'Ú,

OSr. jlarquez, referindo-se ao que dissera no
principio desta conferencia, relativamente nos
obstaculos que se oppunhào ii. que se realizasse
desde ja u convençâo de 1858, e que só podem
ser removidos pelas propostas declarações, 1'e"
plicou o Sr. Seonne que, para o Brasil, é prin
cipio admillido de que um navio de guerra, que
cal'rega mercadorias, fica sujeito aos regulamentos
fi caes e de policia do paiz, e que foi partindo
deste principio que o p1'esillente disse ao corn~
mandante do MOJ'ona que não podia sahir sem
(\ licença ou passe da alfandega. Que o minis
l~rio possuia documentos de que daria conhe
c~mento ao SI'. Seoane, e dos ql1U'CS constava que o
a~u,dante de ordens do presidente não foi a bordo
vJ~llar o comrnandante Fcrreyros, nem a lhe de
sC,Iar urna feliz viagem, mas sim para lhe intimar
a. ordem de não sahir, dando parte o dito oflicia!
UC que cumprira a mesma ordem. Eque lambem
.obre os outros pontos possuia documentos que
esla.va prompto a commllnic(}r ao Sr. Seoane, e
qU,e não lhe deixarião u menor duvida de que
a mfl'acçiio das leis do paiz fôra feita com co
n!lecimenlo de causa, e upczaI' ele todas as 'rr.c·
dldas adoptadas pela aul.ol'iclade para preveni I-a .
.qSr. Seoane disse qtle muito desejava tran~
Iglr ácerca deste assumpto de uma maneira ami~
ga~cl e satisfactoria; porém que de nenhum modo

T. 1S2
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consentiria cm que o ~[orona s,~lvasse il fortaleza
de abidos, uinch 4.ue fosse oorrespondillo, porque
neste caso havia hu milbução para aquelle qlle
désse o primeiro lira. Que eonsicleruvô.l pouco
digno do Brasil, que tem nas uguas do Pará uma
esquadra poderosa, obrigar a um pequeno na
vio de guerra como o nlol'ona, o qual nào lem
até o apoio da esquadra de sua nação, e ómente
pelo facto de ler sabido sem o p(bSSe dcl ulfan
dega, á um aclo humilhante para u sua b.aodeira,
Que tratando-se o Morona como navio 'mercante
para a perseguição que soffreu, nüo havia direito
para exigir-se que sal vasse á fortaleza, porque
ü;so só se exige dos navias de guerra em certo
casos. E que anles de aceitar esta condi fio pre
feriria q1!le se peruessern os navios peruanos que
pela primeira vez vierão ao Brasil, para serelll
tüo mallratados. Que quanto ao mais, o que podia
ft12er (sob SillU I"esponsllbilidade, e sem compro
mel'her a opinião do seu gove,f!lo), para dar ao go
'Vern0 iJ'Flperial urna explicuçüo satisfuctoria qlle
puzesse {ermo a esta desagradavel quesLtio em
todos esses incidenles. en declarar, como declara:
« que posto que lenha havido falta de prudenciu
no commaoduuLe Ferrcyros, em deixar o porto,
não ob'slunle a intimaçúo que lbe havia feilo o
presidente de q11e protestaria contra a sua ,sa
hida sem licenca, não houve nesse acto aDImo
deliberado de violar os regulamentos, nem de
faltar ao respeito devido á· prc8idencia, nem ~e
desconhecer a soberania terri torial; e sim o desejO
de evilar a re ponsabiliLlade em que teria in
corrido para com o seu governo se, como (;~m'

mandante de um navio de guerra, ti-vesse pp.dldo
essa licença; pois que tinha convicção de que o
fucto de levar mercadorias por favor não lbe
fazia perder suas immunidades a respello da al
fandega. E que estu conviq:üo do commondanle
r. tanto mais desculpavel quanto aqucHe que falia
não tem até j-JO"ora encontrado livro algum de
direito das gel~te_, no C{u,tl so uch, previsto o
cu o ue que se trata. »
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Que dando esta explicação, qtl'e não podia ser"
mais genuina e satisfactoriu, o Sr. Seoane lambem
desejava ontra para o seu paiz, e que esperava
Ibe daria o Sr" ministro, pelo facto de ter sido
canhoneado em Obidos e se vapor de guerra que
levava a bandeira do l'erú, e que ainda que fosse
coo ideradü navio mercante, só havii.\ direito para
multai-o.

Respondeu o Exm. Sr. Marquez que os factos
praticados pelo commanduote Ferre) ros havião
~ido 1'0 umidos por S. EL no principio desta
conferencia, e con tavão de documentos incon
te'lavei . O procedimento do commandante Fer
rcyros não consiste sómente em ter sahido sem
o pCLsse da alfanciega falta esta qne poderia ser
punida com uma multa, na fórma do regulamento
vigente. Amaior culp-a do commandanle Ferreyros
é ter desprezado as ordens que a este respeito.
lhe farão l'epelid3meote comml1nicadas, não só
]leio presidente da provincia e pelo seu ajudante
de ordens, como tambem -pelo vapor Belém e pela
fortaleza dc Otidos, c 'ler rcsistido a estas ordeus,
que estuy[o nos limites do direito da sobcl.'ania
territorial, respondendo com tiros á bala o uso
de e direito exercido, conforme as leis, pelas au
toridade do paiz.
~úo é justo, pois, dizer-se que os vapores pe

ruanos forão mallratados pela primeira vez que
naregárão em agllas do TIrasil; forào elles, pelo
contrario, que pela primeira vez se apresentirào,
quizerão violar as leis e desrespeitar o direito
da sobeJ'un ia do TIrasil.

E de que o presidenle do Pará, bem como as
autoridades de übidos não fizessem mais do que
cumprir o seu imperioso dever, o Sr, Seoane se
poderá convencer á vista do segl,inle art. 495
fio regulumento da alfandega, que diz:

« Nenhuma embarclIçno poderá sílhir do porto,
cm que estiv r ancorada, sem obter da compe
tente rcpartirüo· fiscal o seu passe no seu des
pacho, sob pena da multa de 1100$ a 1:000$000.
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« Paragrapho unico. As fortalezas, em!)urcuções
de guerra estacioIladas no porto, ou cm cruzeiros
e os registras de entrada obrigarâõ a embarca·
ção a retrooe.der, empregando a força, se fôr ne·
cessario. »

O Sr. Seoane disse que ficava satisfeito com
esta explicação, se o governo imperiaL se confor
masse igualmente com a sua.

S. Ex. o Sr. l\l'al'quez disse que submeLleria o
protocollo deste acto ao conselho de ministros e
avisaria ao Sr. Seoane do resultado na seguinte
conferencia. (5)

Concluiu-se o acto, c foi firmado na dala til
SUPI'Ct. - flIClil'qUfj:; ébe i!brcmt(}s. - Boa,venClb/'(t
Scoane.

l'ROTOCOLLO. DA 2. a CONFERENCIá., CE'LEBLU.DA Ell 23
DE JANEfRa, DE 1863.

AOs. vint~ e dous dias do mez de Janeiro de
mil oitocentos sessenta e t1'es tendo-se apresen
tado o Sr. D. Boaventura Seoane, ministl'o da
republica do Perú, na residencia de S. Ex. oSr.
Narquez de Abrantes, ministro e· s.ecretario ele
estado dos negocio.s estrangeiros, com o fim ~e
con.tinuar n.a .o.ego.ciação pendente, d~sse o pn
melro :.

Q.ue os. do.cn.meo.tos q.ue o Sr. Marquez leve a
bondade de remetter-lhe havião confirmado a
opinião que já tinha sobre o assumpto,

Que das notas do presidente do P;u;ú resullav.a
que ll;avia elle procedido de uma maneira inSI
diosa, fazendo crer no conslll e ao commandante
Ferreyros, li sua chegada ao Pará, que não tinha
duvida em eonçedcr-lhe licenéu para subir o Aroa
ZO~las, e de~larando depois,'que não podic1o OS

( ii) Do Al'cIJivo da. CCl'cta.J'ia ue Estado dos Negocias Es,
trang'ciros.



- 413 -

vapores pemanos seguir viagem sem permissão
imperial.

Une além desle, h,avia outros actos que lor
nuvüo este funccionario perante qualquer espirito
reclo, indigno de ser acreditado; e corno em
nenhuma contradicciio tinha cahido o comman
dunte Ferreyros, sua exposição ao capitão-tenente
Costa Azevedo merecia mais fé do que todas as
asserçõe do presiden te.

Que assegurando nella o dito commandanle que
para resalvnr cada um seus direitos, tinhão elle
e ° presidente concordado que a licença fosse
pedida e outorgada verbalmente, e assim se pro
cedeu, deve crer-se que foi uma visita, e não
lima intimação para que não suhi se, o que fez
na tarde do dia 2'2 o ajudante ús ordens do pre
sidenle em nome deste.

Que nparte que agora apparccia assignada POI'
esse ajudante,' não merece fé pelas seguintes
razões: 1. u por ser elIe um omcial muito subal
terno e dependente do presidente; 2,· por haver
c,ommunicado o consul á legaf,,;ão a noticia que
tivera de que se pretendia confeccionar esse do
cumento para cohonestar os altcntados da pre
sidencia; d'onde se vê que foi remettido depois
dos successos, ainda que tenha a data dó dia 23
de Outubro; o que se torna ainda mais evidente
á vista da sinceridade com que o honrado com
mandante Ferreyros, em su. exposição ao Sr, Costa
Azevedo, refere-se á esle mesmo omcial para
provar que foi uma visita e não notificação que
delle recebêl'a ; 3. a e esta é de todas a mais pode
rosa, porque se tivesse com effeito havido inti
mação, e il. esta intimacão tivesse o commandante
recusado obedecer, Ó orucial teria sem duvida
dado parte de um successo de tanta magnitude
~a mesma noite do din 22, e o presidente teria
lmmediatamente dado ordem ti fortaleza, debaixo
de cujas baterias achava-se fundeado o vapor
JJOI'?'Ub, para que impedisse a sua viagem, como
pocha lêl-o fcito,visto como o dito vapor não e
movênl Llahi alé (Is G1/~ horas da nnnliã do dia 23"
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Que nua ohstante o expr.ndido, por considc~

l'a~úo á di.ITcrcnçü que ha no modo por que es
tavuo actualmente representadas no Pará as [0['(':<15
D1aritimas do Brasil e elo Perú, e sobretudo, para
evitar uma dasintelligencia escandalosa entre as
dua nações, o Sr. Seoane mantinha 11 explicação
que havia feito do procedimento do commun
dante Ferreyros na con ferellcia do diil '15, como
nma snti fação ao goveruo imperial, não estandu
disposto a ceder mais dos direitos do Perú.

Que para hem estabelecer c tcs direito, pre
cisuva rectificar uma asserção cmillida pelo
Sr. Marquez na conferencia anterior', que, por
lIão lêl-a OUi ido bem, havia deixado sem con
lestar,ão. S. Ex.. disse então aue da livre nave
gaç5.ô cooced iela ao navios mercantes 'pela con
yenção de 1858, não se podi' inferir, de conformi
dade com o direito das gente, que e]]a se fuziu
ue de logo extensiva aos navios de guerra, sendo
para isso nccessario prévio eonsenlimento; ma
se S. Ex. se dignasse consultar as regras inter
nacionaes e di plomllcia do mllr, de Ortolan, e os
elementos do direito internacional de Wheatoo,
ahi encontraria decidido o ponlo nos seguinte'
lermos :. « Emquanto aos portos abertos ao com
morcio, a müxima do direilo inLernacional é que
não póde ser impedida a entrada dos navio de
gllelTa de uma nação amiga sem filzer-se á esta
lJlDü injllria, a JJão ha "';1' uma probibiçüo expressa
(jon. enlida por convenção. ) Do que resulta CJ~e,

se e La maxima é commum a todus as Dilçoes
ligadas simple:mente por vinculas de amizade,
muiLo mui prevalece eutre o Brasil e o Pel:ú.
ujos portos 11 uyiaes esLüo reciprocamente abertos

IJ or lHn tn.llüd o esp cciu l.
Que não podia exigir-se ao mesmo tempo. a

multa e a salva, considerando-se o navio debaiXO
do duplice a Recto de mércante e rle guerra,
I arque, . e no primeiro caso Linha o Brasil cerlo
direito (cle qlle o Perú nõo (ari 11. o fi iguaes
circumstancius) por não se Ler sujeitado o CDro
m ndanle em loC!ilS a' sua partes aos regul a-
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mentos fiscnes e de policia, no segllndo, i~to &.
cons-idcrando-se o navio corno dc guerra, o Perú
tem um direilo muito p deito pam exigir como
suti fação, pelo menos, a destituição du presidente
do ParD. pelo modo' insidioso de scu procedi
mento l?ara com o commandunte, c pelas graves
o!Iensas que havia fei lo ii republica, já exigindo 
do commundante qne lhe pedis e licen(~a para
navegar nos portos do Amazonas br3sileiro,
abertos ao Peru por um tratado, já 1 cgando-Ihe
o direiLo ue fi.lzêl-o, e por ultimo, pretendendo
dr.têl-o em sua viagem e usando para isso uü
forca. _)

Ó Sr. Seoane conl'-1niu dizendo quc, bascando
se em tudo quanto fica ex.posto, e procllrando
ver o meio de conciliar o direito dos dous Estauos
de um modo equitativo e amigavel, se havia pro
posto, por sua parte, a concluir esLa odio:a
questão mediante urna explic:lçAO q 'e alIe daria
no governo imperiül, ácel'ca do procedimento do
commandante Ferreyros, em troca de outra que
() governo do Peru receberia do Sr. lIIi.lrqucz de
AbranLcs sobre o procedimento do pl'e<;;iuente do
Pará; e que tendo-se cumpri jo uma e outra
cousa na conferencia do dia -15, desejava que o
SI'. Marquez lhe cOnlmunicasse a rC50111~ào do
seu governo em conseql1ellcia do pl'ccedeute pl'O
tocollo.

OS!'. Marquez de Abrantes, cm contestação /lO
que acaba d~ dizer o Sr. Seoalle, tem ue pon
derar-lhe o segu in te :

'I.~ Ql1e o Sr. Seoaoe fnz graye iojusliça ao
preSidente do Pará, apreciando inexactamente o
Seu comportamento na desugrac1avel occnrrencia
que tiye lugar, n.aqllella província com os vapore'
peruanos.

_Sobe de ponto esta injustiça, quando o Sr. Seoane
nno duvida i"lsseverul' qU-:l das nota do presi
de~le resulta, que elle procedêl'il de urna mu
nem! insidiosa, declarando á chegadil dos vapores
que dava licença para que subi se o Ámolzo11ClS,
e dCdül"lnclo clcp is que nuo ubiriC:o cm li-
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cença elo gorerno imperial. A' vista dessas nolns
e dos omeios do p~'esidenlc, podia o Sr. Sconlle
cx!)1icar, sem recorrer á impulaçuo de insidia, a
mudança havida na opinião do pres·idente.

A' chegada dos vapores, tendo-se-lhe afiançado'
que crüo navios de guerra, e ião auxiliar os tra
balhos da commissão mixtu, encarregada da de
marcação dos limiLes enLrG o Brasil e o Peru,
entendeu o presidente que podião clles seguir ao
seu destino. Mas depois qne os mesmos vapores
carregárão mercadorias existenLes na alfandega.
e se prepara vão para seguir vingem sem opasse
<.la mesma alfandega, infringindo assim os regu
lamenLos Dscaes, deyia o mesmo prcsirlenLe, sem
contradicção. com o que d'antes permiltil'a, cm·
baraçar a sabida dos ditos vapores.

2. o Não é menos inju. to, e digno de sem'o
reparo, o que allegu o Sr. Seoano contra a leal
dade e inteireza. do caracLer do presidenLe, sup·
.pondo·-o menos digno de ser acrediLado.

Além de ser o ac.tual presidente do Pará, o
Sr. 13rusque, 11 ma dus ill ustruções do paiz, e per
feiLo homem de bem, no conceiLo geral, seria,
como delegado do governo imperial, incapaz de
ilffirmar-lhe um facLo que não fosse verdadeiro.

Deu ene parLe ao governo da mensagem verbal
que mandára pelo seu ajudante ao cOfiOlandanle
do JlJor01~a, intirnando-Ibe que não sabisse; mas
depois que teve conheciment0 do qne dis era o
mesmo commandanle em senLido inverso ao ca·
pitão-tenente Azevedo, leve o presidente de exigir
do seu ajunante de ordens purle por escri,pto
sobre a intimação que havia feito ao capitão
Fcrreyros, a fim de traosmitlil-u ao goveroo..e!n
contestação do que fôra diLo por aquelle' capJtao
Azevedo. Assim explica-se naturalmenle o ha~er
dado o ajndünte de ordens, algum tempo depOJs,
a parte escripla que lhe fôra exigida, e que com
bina com o que d'antes havia parLi 'ipado o
pre idente ao governo.

Seria contrario á razã.Cl e ao senso commuOl
que o governo impel'ial acreditasse antes DO que
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allega o cnrit;1o FCl'rryros r. o conslll peruano
no Pará, do fJllC no flue nfl1rma um delegado
Sl~ll, dc sua inteira cOI1{1anç.[l, c digno da geral
considerllcão como um cavalheiro illustrül!o c
de notorú integridadc.

O facto de nüo ter o presidente dado ordem
ao forte da capital para embaraçar com a sua
artill1üria 11 sahida dos vaporcs, em vez de proval'
contra a intimação feita <lO capitão Ferrcyros,
altesta sóme.nte a mQdcraCliio do presidente, e a
esperança que tinha dc que o mesmo cnpilão
cedesse por fim á intimação do vapor flelém e
da fortaleza de Obidos, assim como quc não jul~

gllva convenientc come~ar pelo emprego da 1'01'<111
antes de esgotar os meios pacificos.

3. o Quanto á declaraçüo qllc fez o Sr. Scoane
de niío poder prestar-se á Olllra satisfação que
não seja. a que oil'erecell na conferencia de 1:.1
do corrente, explicando o comportamcnto do
commandante Ferrevros, permiLtir-me-ha que lhe
ob crve, antes de" tudo, que é inadmissi vel a
desculpa de i::rnorancia dos regulamentos fiscac~

da parte do capitão Fr.rreyros.
Não é licito allegar ignorancia de direito es

cripto. O~ regulamentos fiscaes e de policia dos
portos achão-se impressos em diversas linguas,
e dell~s tem conhecimento os inleressados no
commel'cio e os consules das divcrsas nacões.
Oconsul do Perú nuo deixaria Lie informár ao
referido c.apitão, mórmente qu:mdo este se re~
solveu a transportar mercadorias.

Feita esta observação, passarei a ponderar ao
Sr. Seoane que o governo imperial, conscio de
que a justic.a e o direito internacional estão do
seu ludo, não póde tl1mb.em de istir da satisfução
que formulei na mesma conferellcia, a saber: '1.0,
que. fôra imprudente e digno de censura o pro
cedu:ncnto. do capitão FelTeyros l não só por ler
s,egUldo viagem sem sltis[uzel' aos regulamentos
ftscaes, e não ler attcndido ús intimações qllC
lhL ~oriio feitas, como por lcr dcsre, pei lado ao
pr sldente da provincin; 2. o, C[lle o mesmo ca..

'f, õ3
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pilão Ferreyl'os incort'CIl 01 l1lult1 imposla pelos
(~itados regulamentos íbc.)es; 3.", que o 'Y<lpor
IIoroltct. ao subir pelo Amazonas, salve ú for
taleza de Obitlos; que lhe corresponderá.

Concorda o Sr. Seoane no primeiro e segundo
ponto, e repugna ao terceiro, por entender quc
elle importa uma humilhacão du republica do
PerU.. .

tembra-rAi ao Sr Seoane que nenhum governo
civilisado se humilha quando, reconhecendo que
fez aggravo li outro, presta-se a reparaI-o. Em
vez ele humilhar-se, o governo que assim pra
tica dá, ao contrario, urna prova da sua boa
fé e espirito de justiça.

I.onge está o guverno imperial de querer hu
milhar um· governo vizinho e amigo, á quem
tem dado provas de sua benevolencia; mas tendo
sido aggravado pela imprndencia de um olicial
da marinha peruana, limita-se a e1.igir a repa
ração desse nggravo, de accordo com os prin
cipias que regem os povos civilisados.

4.' A contestação que o Sr. Seoane se serviu
fazer ao que foi dito por mip:l na anterior con
ferencia, a saber: que da convenção de '18~ "
que ril~ultoll a nilvegaçào aos navios de com,
marcia, n1\o se ioferia que igual faCIlIdade tl
vessem os oavio de guerra, re ponderei que
a autoridade que invocou de Ortolan e Whenlon
não tem o alcance que o Sr. Seoane lhe dCll.

Tratão elles cm geral Llos portos abertos ao com
moreia, c nüo das aguas interiores de qualquer
E tado, embora nellas existiio portos abortos ao
r.ommereio uaeional, e por convençiio no dos
ribeirinhos, como no caso em questão. E se pura
isso é necessnrio accol'do ou convcoeüo, evidente
é que, não lrutando a de 1838 de nllviós de guerra,
não podem c tes na vcgar por tnes nguus inle
riores, como as do Amazonas, sem que se firme
a intelligcl1cia ún citada conveuç.iio. .
. O Sr. SeoaDC coutestoll que jú estando (][SCU

tidos todos os poulas trataria llnicarnenlr do nc·
corclo em pou~as ViJlanils.
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QllC pelo que toca pessoalmente ao comman
daate Ferreyros e :í muHa, reiterava lilleralmente
o qlle havia dito na conferencia do dia 15, e
t:orLla do respectivo prolocollo; e, quanto li salva,
cunviria em que o Aforona. ao subir o Amazonas
para o Pcrú, salvasse á fortaleza, e esta lhe
correspondesse como nma manifestação commum
rle h(lv~r cessauo o confliclo e achar-se resta
belecida a boa intelligencia entre os dous paizes.

O Sr. Marquez ele Abranles declarou, á vista do
qlle tem exposto ao Sr" Seoanc, que o governo im
perial, animado como sempre lem sido, do desejo
ue pàr termo ao conflicto existente, e dar mais
uma prova de beocyolencia ao governo peruano,
dá-se por satisfeito com a explicação do Sr.
fleoane, pela [ual reconhece que houve faHa de
jlt'lldcncia da parle do capitão dt\ fraga la Ferreyl'os
quando, sem atlender ás acl vcrlencias qlle lbe
forão feitas, seguiu viagem sem o passe da al
faudega, e quando desrespeitou ao presidente
da provincia do PnriÍ, assim como em reconlJecer
lambem qlle o mesmo capitão de fragata inco1'
rêm em multa pela viola(;ão dos regulamentos
fist'aes; e, llnalmente, em convir na salva dadu
pelo Morona ao forte de übiLlos, nos termos pro
postos.

Em consequencia, o mesmo governo imperial
expedirá as ordens convenientes para que cesse
o conílicto c se regula1'ise a nayegação peruanu
no Amazonas brasileiro, segundo os priucipios
estabelecidos pelo SI'. ]\larquez ao abrir a con
ferencia elo dia '15 (6).

Assim se concluiu a conferencia, da qual se
luvl'oU o presente protoeollo, que vai assig-nado
~elos S1's. mioi tros, em duplicata, para cada um
Ilcl\l' com o que lhe pertence.-.1larq'l~e= de Abran
tes.-Boaventura Seoalle.

'6\ DI) a.rchivo da ~ecl'ctaria de estado dos" n gucio cs-
tl'J"jlgeil'ov.
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Aecor.)o eclcbr:ulo em 2;.1 fie Outubro de i 863 ("om l\
. le",ação pl'rnall:l., l'8SUIllItHI1I as dcclarlL\'ÕCS e estipula.

f}';cs já b:"'illa.s a l'c~l)(~itu dos vapares JI.lfWOII" 6
~·a&ta;;fI. (7)

Tendo o Sr, Dr. D. B01Ventnra Seoane, minislro
resjdente da rep~blici.l do Peró, ponderndo a COJl
yeniencia de se resumir, em um só acto, as dircr
sas declarações e estipulações constantes do
protocollos de ·11) e g3 de Janeiro, e dos ujuslcs de
24. de Janeiro e 23 de Abril proximos passados,
pelos quaes farão restabelecidas entre o Brasil e o
11eru as boas relações que haviüo sido interrom
pidas, no fim do anno ullirno, por causa dos
confiictos que tiverão lugar nas provincias do Pará
c do Amazonas, com os vapores .Morona e ['asl(lza,
pertencentes áquella republica; e annuindo au
desejo do Sr. Seoane o Exrn. Sr. Marquez de
Abrantes, ministro e secretario de estado dos
negocios estrangoiros, foi concordado entre cllcs
que as referidas declarações e estipulações podião
~l'r resumidas da maneirü sf'guinte;

.1.° OSr. Dr, D. Boaventura Seoane declara que,
posto. que tivesse havido falta de pl'Udencia JJ()

commandünte do Morona em deixar o porto, não
obstante a intimaçilo que lhe havia feito o pres!
dente da provincia do l)ará de que protestarlil
contra u sua sabida sem licençn, nüo houve nesse
acto animo deliuerado de violür os rcgulnment~"
Jlem de fall;~r ao respeito devido á prcsidenclU,
nem de desconhecer a soberania territorial do
Brasil; e sim desejo do evitar ü respon abilidilde
cm qpc julgava incorrer para com o seu governo,
se, como cornrnandanLe de um navio de guerrll,
tive 'se pedido essa licença, rois que tinha a con
vicc)io de que o facto de levar mercadorias por
l'avor não lhe fa.zia perller suas immunjdadcs a
}'espeito da alfandega.

(7) Do al'ehivo da secretaria de estado dos nc<:,ocios c lrau
\jdl'us.



- 421-

:2.0 O Ex:m. Sr. MarqLJcz ele Abrllntes declara que
no aetos praticados pelas ulltoridades do Pará,
cm conscqllcncia da sahida du :l[orol~a do porto
de Delém, levando mercadorias sem sujeitar-se
aos rcg-ulamentos fiSCdPS do I01perio. nüo obstante
11S ar!vertencias e intimações que llle forão feitas
)"l'petidamente, não só pelo presidente da provin
cia e pelo seu ojuclante de ordens, como tambem
pelo vllpor Belém, e pela 1'ortlllcZll de Obidos, as
meslIlas autoridades não flzerão mais do que
cumprir com o seu imperioso dever, de courur
midade com o disposto no urt. ta::> do regulamen
to da alrandega que diz:

« 'enhuma embarcação poderú sabir do porto
em que estiver ancorada sem obter da competente
I'l'parli~ão fi calo seu passe no seu despacho, sob
pena da multa de·'(OO$OOO a1 :000$000. li

« Paragrapllo unico. A's fortalezas, embarcações
de guerra estacionados no porto. ou em cruzeiro.
e os rcgistrCJs ue entrada, obrigaraõ a embarcação
ii r.ctroceder, empregando a força, se for neces
sana. »

3.° Quanto ao procedimento que teve com o
"apor !IJoTfma o chere ele esefllüdra Pal'kel', em fins
de Dezembro proximo passado. declara o Ex:m. Sr.
~Ial"ql]cz de Abrantes que esse procedimenLo foi
apenas a cooscquencia nec:essaria do me mo con
íli.CLo.-Que o chefe brasileiró procedeu de cooror
ml~ilde c?m as instrucções que lhe expediu ogover
!lO lInpenal em 1(1\ de 'ove01b1'o uo aono passado;
l~to é. no momento e sob a impressão da noticia ofli
clal do modo üreglllul' por que se hou verão no porto
do Pará os commaodantes dos vapores illoronct e
[JaslcL::a; e quando não tinha o governo imperial
no Rio de Janeiro, com quem enLender-se por
parte da republica do Pel'ú á semelhante respeito,
pois .que achava-se ausente o Sr. Seoano, que só
quasl dous mezes depois regressou ú e La côrLe.
Que não podião, portanto, taes instrucções deixar
de ser executadas pelo chefe Parker. desde que,
corno l1ca dito, ignorava elle u exi tencia no
accordo cclebratlo, e não Linha recebido as Ilo-ya:;.
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instruc~õesque consequentemente lhe fJrüo expe
diLla .- E Linülmente que no reboque dado ao
Jlfol'ona, por ter o comillandante Ferreyros resi 
tido á intimação que lhe fIzera o chefe brasileiro
para que regressasse á capital do Pará, a fim de Dili
satisfazer aos regulamentos fi caes, foi sempre
re peilad·t a bandeira que o mesmo vapor lruzia
içada.

4.° Depois de terem reciprocamente aceitado,
em nome dos seus governos, as explicnções que
lH' cedelll, e animados pelo desejo de por termo
iÍ~ questões que se Qrigioó.L'Jo dos menr,ionarlos
acolltecimentos, e ele estdbelecer regras fixas para
que não se reproduzüo, concordárão no seguinte:

0.° A navegaçüo do Amazonas fica àesde j'\
franqueada i10.~ navios mercantes do Brasil e do
Perú, com lanto que os mesmos navios se slljeitcfll
aos regulamentos üscnes e de policia actualmente
CtTI vigor, alé qnc sejiio organisados os regula
mentos especiaes de que tralüo os arLs. 2.',4.. ' e 5.'
da cOJ1VenCflO fluvial de 2~ de Outubro Lle 11~58,

devendo cúda um dos dous Estados tralar, com a
passiveI hrevidade, da organisaçi:lo destes regula
mentos espcciaes, nos termos da convenção.

6.° Po to que oos artigos dil citada convenção
nenlmma referencia se faça aos navios d' gtlerra,
11:>111 SC po sa su lenta!', segllndo os direitos (~a
gente. I que as l:oncessões outorgadas aos navIOS
mer<.:anles sejiio applicaveis aos de gucrra, sem
qlJe teoh3. havido consentimento expresso, o'
nllvios de guerra peruanos poderão llaveg1u'))elo
Amazonas brasileiro, em reciprocidade de 19l1al
pcrmis 5.0 por parte da repnllica DOS navios de
guerra brusileiros que houverem de navegar pelo
Amazonas peruullo, uma .vez que fique reservado
a cilda um dos Estudos o direito de limilar' II
numero dos 11<.l"ios de gue~Ta que tenLJão de gozar
des e indulto, e slljeitando-se aos regulamentos
Jlscüe e de policia no caso de se proporem a
1'e ehcr mcrcndorias nos 1'e pectivos porto'.,

7.° ,\ flue, l.io pendellte cntr0 n companhia do
Am' zonas c O, ~overn(), ([Lo l'L\rÚ serú resolvida de....
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r.onrOl'mil1'1l1> "'0111 as lrig da republica onde se
fez o contracto.

8.· Havendo assegurado o Sr. Seoüna que tanto
o governo do Peru, como a sua legação neste
Imperio, tem recornmendado ás respectivas ül.lt,o
ridac1es do Alto Amazonas que tratem com as devi
das considerações os navios brasileiros qne de
mandem os portos d'1 republica, o governo impe
rial insinuará. e rccommendurá á companhia àe
navegação o transporte immediato, por sens
justos preços, até Nautn, de todos os passageiros
c mercadorias que, em conseqnencia dos ultimas
acontecimentos, achão-se dl.tidos no Puni, ou em
qllllesqner outros portos do Imperia, com destino
li republica. .

9.· Em satisfação r,ommllm deste accordo, que
põe fim ús que. tões pendentes entre o Imperio e ii

republica, considerar-se-hão como não occorridos
os snccessos que produzirão os ünní1iclos, e o
Morona dará uma salva, que será corrcspo.nclidu
pela fortaleza de Obidos.

Os abaixo assiglJildos reconhecem que a pre
ccrIentes declarações e estipulações ão as que se
acMo contidas nos diver. os actos mencionados;
c concordúr50 em dar-lhes a pre ente fórma,
as ignündo dOllS exemplares de igual teor, cm
ulllbus os idiomas.

Rio de Janeiro, em 23 de Outllbl'o de 118G:l.
AIu/'q~16:: de Abrantes. -BoaL1cnturrl Seoanc.
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Amortiz:lção dos emprestimos feitos pelo Brasil á republica Ar
gentina nos annos l\ll J85l e 18;,'7 e pa"al1lcnto dos l'e pectivos
juros (1).

...
morocono.

Na cidade de BUlmos·Ayres, nos ~. dias rle De~

zembro de 1863, se l'elJl1irüo na secrctaria de
rcla~~õcs exteriores os Exms. Srs. Dr. D. Rufino
de E1iznlde, mjnistro c secretdrio de rclacõe~

exteriores,-e cavalheiro Felippc José Pereira Leal,
ministro residente de Sua ~lllgcslllrJe o Imperador
do Brasil, com o objccto de cumprir as ordens
dc scus respeetivos governos para celebrar oac
côrdo que se deve fLlz€r cm execução do l1rt. G."
do protocollo de 27 de Novembro ele 185'i; e
convicrão nos tcrmos e condições seguinles,
que se reduzem a protocollo.

Art. ·1. o O govcrno da republica Argentina
enlregará cada trimestre ao consulado geral do
Brasil, ou á pe soa que for indicada pelo ao
yerno de Sua l\Illgestadc o Imperador do Bl'll'il,
a somma de '17.i.iOO pesos fortes ou palacõcs ii
conl~r da approvação deste ajuste alé a extincçã:>
da di,id:l de 7H- mil pesos fortes ou plltilcóes,
procedentes dos ·:\.00 mil peso' fortes ubminis
trado ás provincias de Entre nios c Corrienle ,
cm virtude do tratado ele aJlian~a de 21 ue Nu"

(Il !lo nl'chivo tln SCCl'Cl1r::I de est:lllo dos negocios cstran-
geiro'. .
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vembro de 1851, e dos 31.i mil pesos do empres..'
timo, e di:1ferença de cambio feito pelo protocollo
de 24 de Novembro de 1857.

Art. 2. o Os juros vencidos de ô por cento, sobre
os ,1.00 mil pesos fortes desde as respectivas en
tregas, e sobre os 314 mil pesos forles desde
o ,I. o de Janeiro de 1860 até a approvação deste
ajuste, se pagllráã até a sua final amortização
com a sornma de 4·0.000 pesos fortes, entregues
por metade nos ultimos dias de Junho e Dezembro
de cada anno.

Art. 3. o Ogoverno argentino poderá augmentar
as sommas destinadas para a amortização da di
vida e dos juros vencidos; ficando, porém, en
tendido que a amortização da divida não poderá
ter lugar senão depois de pagos os juros vencidos
'até Q approvação deste ajuste.

Art. 4. o Os juros de 6 por cento sobre o ca
pilal, serão pagos depois da approvacão deste
ajuste por trimestres, e ao mesmo tempo que
se entregar ii sornma de 17.500 pesos fortes ou
patacães para a amortização do capital.

Art. 5. o Este ajuste será submettido a appro
vação dos respectivos governos na fórma corres
pondente, á maior brevidade (2). Rufino de Eli"
zalde.-Felippe José pereira Leal.

PROTOCOLLO.

Ministerio de relações exleriores.

Reunidos na secretaria do ministerio das re
lações exteriores os Exms. Srs. ministros Dr.
D: Rufino de Elizalde, ministro de relações exte
r.lOres da republica Argentina, e cavalheiro Fe
lippe José Pereira Leal, ministro residente de
Sua Magestade o Imperador do Brasil, com o

(2) Este prolocolJo foi approvado por ambos OS governos,'
como eonsta. das nolas de H e 15 de Julbo de 18M, iosertas
1I0s annexos do RelatQrio de 1865.'

T. ~.
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.fim de estabelecer os pl'azos e somm{lS que devia
~ntregar o governo argentino ao de Sua Magestade
o Imperador, em virtude do convencionado pelo
llrotocoUo de 4 de Dezembro do anDO proximOo
'passado, approvado devidamente por ambos os
.governos, encontrárão exactas a liquidação prali
€ada, e a assignárão em çI uplienla como pl'OYilJ
de sua exactidão. (3)

Buenos-Ayres, 22 ele JU1ho de 'I~G~·. -/htfin&
Ide EZizalde. -Fclippc Jo.~tf Pttre'ira Leal.

(3) Posteriormcnte fizerâo-se out1'OS doas cmprrsLimos á I'P,
publica Ai'gentiO:l pelos comenlos de 31 de Maio de 1~ ~
j. o de Fevereiro de 1866; sendo que actualmente o csL:ldo dfl'
1dda a divida. daquella republica com o J-mpcr.io é (;) que
,eonsta do seguinte documen-tu appenso 30 rel:lLorio tio uli.
ulsterio da fa.zenda 3pl'CS€Ol3flo ao curpo '·c".islaLivo no enfrento'
anDO de 1870 :

EmprestEmos teitlls' {i; ropnbU_ Argentina.

1. o De- 400.000patacões, realisado
em virtude do 3rt. 6. ° do con

. venio de 21 de Novembro de 1851
e artigo addicional de 25 do mez,
a 18920 o patacão. 7G8':OOOSOOO'

2.0 De 314.000 patacões, em vir-
tUde do accordo celebrado no

, Paraná e protoeollo de 27 de
Novembro de 18iS7............ 60'l:Il8O$OOO:

3.0 De 1.000.000 patacões, em vir
tude do convenio de 31 de Maro
de 1865, alterado pelo accordo
de 19 de Abril de 1869, a 28 o
patacão. . • . ••. .. •. . •. . ••. . . . ... Z. 000: 000$000

4.° De 1.000.000 patacões, pelo
convenio de,1. o de Feyereiro
de 1866, modilicado pelo supra-
citado accordo, idem.......... 2.000:0008000 ().370:B80~OO~

A A.DDICH>NAR •

.luros de 6 % sobre o capital dos
dous primeiros empl'estlmos,
contados: os pTimeiros das datas
das entregas. e o 2.0 dcsde o
1.0 de Janeiro dc 1860, ambos
até 31 de Dezembro de 1869.
attendidas as amortizações elfec
1uadas, na fórma do protocollo
de 1863 já citado, palacões
S9'.t1l1/$,63 a 1J920 .
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Transporte .... 1.137:9378200 15.370:8BOSooa
tlilo. idelll idem pela móra nas

P'lItrcg-:1 das prestaçõcs quc sc
~'ellcérá() de 3[ de Dezembro fie
18li:>, a 31 de Dczclllhro de 186::;,
"alculados at; 31 de Dezembro
de 1869, 36.!)70,.~l; pa.t;\l;ões idelll. 70':98333'19

Il.)itos de 7 % SOO!'c o c:\p'iLal de
3. 0 ell1r1resliulU, coutados das
datas das cntregas ás das amor
tiza ões, oS Ijuacs, Clll visla do
citado a.ccorlLo (tc 19 de Abril
só serão pagos cnl Julbo de 1871,
247.333,33 pataci'les a 2$000.... . ~',H: 1l66S66G

.Juros dI: 7 % SOlJl'C o capital do
4.. u CUiI)rcstilllo, contados da'
datas das entl'el!as 316 31 de
DI·zcmbro d 186f', ~-i7 .090,27
:1 2$000.... ~ . . . . . . . ... • . . . . . . . •.• . 4\l.i~ l80áMO

1C0mpehsa-se a quantia entregue
peta republica paTa amortizar os
jnros dos dous pl'imeil'os empres
Limos, na fót'ma do respectivo
rroto~ollo já citado, '153.289,6
patacocs, a 189"20....., ••••.•,.

:l DEDU7"Ut:

2.194:761S719

294:326S0~~ 1.90~41S881----- -----~
7.274:321~68~

'~alor de nove prestações de 17.liOO
pa.taeões, entregues pela repu
blica para amortização do ca
pital, do 1.° 'e 2.° emprestimos,
de confOI'midade com o JlToto
0<:0110 de 4 de Dezembro de1863,
1lS7.llOO patacões â razão de t8920. 302:400g000

iIlu~s prestações de 500.000 pata
coes, entregues pela republica
-em 12 ele Jan~i1'O e 16 de Abril
de 18li9, para amortizar o 3.
'ElmpresLimo, contado o patacão
~ 2000••••••.•.•.•.•...••.•... 2.000:0008000 2.302:4008000

---:.- ------,-
4.971:921S~
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COllveução entrl: o SClliJOI' D. Pedro J[ Imperador do Brasil, a
França, a republica lIo llaiti, o reino de ltalia, e o de Portugal
para o e tabelccimeuLO da linIJa telegrallbica tr3nsatlanlica de
que é emprezario PieI' Alberto Balestrilli, assignada em Paris
aos 16 de 1\1"a10 ele 18(H, e ratificada por parte do Brasil em 22
de ~larço de 18Gõ. (i)

DO ARCHIVO D.\. ."ECRET..ilUA DE E5T1DO DOS .'EGOClO
ESTRAl'lGElROS.

Nós, D. Pedro II Imperador Constitucional é
Defensor Perpetuo elo Brasil, etc. Fazemos saber 11
todos os que a presente carta de confirmaçã9,
approvacão e fatificacão virem, que aos dezasels
dias do mez de Maio de 186Q" em Paris, concluiu
se e assignou-se entre nós, sua mageslade o impe
rador dos Francezes, S. Ex. o 81'. presidente da
republica do Haiti, sua magest.arle o rei da Italia e
o de Portugal e Algarves, pelos seus respedivos
plenipotenciarios, munidos dos competentes ple
nos poderes. uma convencão relativa ao estabele
cimento de uma linha telegraphica transallantica,
cujo teor é o seguinte:

(Tmducção oflidal.) Sua Magestade o Imperador
do Brasil, sua magestade o imperador dos Fran
cezes, sua excellencia o Sr. presidente da rep~

blica do Haiti, sua magestade o rei da llaha

(1) Foi promulgada por decreto D.O 4473 de 10 de Fevereiro
de 1870. -

Trocárão-se a.s ratificações, em Paris, a 31 de Agosto de 1869.
~ Dinamarca accedeu a esre ajuste internacional, por aclo

lavl'adõ em ~7 de ltlaio de 166Q.



esua mageslade o rei de Portugal e Algarves, que
rendo facilitar o estnbclel:imento de uma linha
telegraphica internacional entre o continente euro
pêo e a America, e desejando assegurar ás corres
pondencias, que se trocarem por esta linha, as
vantagens de um regimen uniforme e de uma
tarifa moderada, resolvêrão celebrar para este fim
uma convenção especial, e nomeárão para seus
plenipotenciarios, a saber:

Sua Magestade u Imperador do Brasil o Sr.
cavalheü'o Marques Lisboa, do conselho de Sua
Magestade, grande dignitario de sua ordem impe
rial da Rosa, grande oilicial da ordem imperial da
Legião de Homa, elc., seu enviado extraordinario
eministro plenipotenciario junto de sua magesta
de o imperador dos Fri.lncezes :

Sua rnagestade o imperador dos Francezes o Sr.
Drouyn de Lhuys, senador do Imperio, grã-cruz
de sua ordem imperial da Legião de Homa, ele.,
seu ministro e secretario de estado da repartição
dos negocios 6strangeiros:

Sua excellencia o Sr. presidente da republica do
Haili o Sr. Carlos Haentjens, encarregado de
negocias da dita repu blica em Paris:

Sua magestade o rei da ILaJia o Sr. cavalheiro
C~nstantino Nigra, grã-cruz da ordem de S. Mau
riCio e de S. Lazaro, granue ollicial da ordem im
perial da Legião de Honra, etc., etc., seu enviado
extraordinario e ministro plcnipotenciario junto
de sua magestade o imperador dos Francezes:

Esua magestade o rei de Portugal e dos Algarves
oSr. visconde de Paiva, par do reino, grã-cl'Uz da
ordem real ode Nossa Senhora da Conceicão de
Villa-Viçosa, grande oliciai da ordem im perial da
Legião de Honra, etc., eLc., seu enviado exLraordi
nario e ministro plenipotenciario junto de sua
magestade o imperador dos Francezes.

Os quaes, depois de se terem communicado os
s~us plenos poderes, a~hados em. boa e devida:
forma, convierão nos artigos segUlntes.

Art. 1.0 As altas partes contractantes dedarão
dOe utilidade internacional, e tomâo por ésse moti-;



v.o ob sua prolc<.;çáo e gi:ll'autia, nos seus respecti
vos tcrrilurios, e salvo u casos de força maior,
a lillllil. telegraphicu lrJIl-'atlantica que o Sr, PieI'
Alberto Baleslrioi, tauto em seu nome como no
da compunhia que eILe se propõe formar parti_
esse fim, obriga-se a estabelecer e a entreter entre
o continenle Europêo e o das dnas Americas. (3)

(21 Os telcgl'<lpho~ de signaes SolO ele antiga data. ; cntl'e nós
omeçal'ào em 1S/H pela linha de Cabo-Frio ao Rio de Janeiro,

seu primeiro regulall1cnLG é de 1810.
POI' decreto n." 3050 de 7 ele Fc\'creiro de 1863 deu-se pro

,'idcncias para o servilio dos tclegraplJOs aéreos.
De 1S;ro datão os cusaios, no Brasil, para a construcção de

lillhas telegraphicas por meio da. electricidade. A primeira pro
pusta foi aprcseULada. pelo Borle-americano J. L. Leonard ao
fallecido conselheiro Sergio ele Macedo, quando miniSlro nos
Estados-Unidos, que deli a deu conhecimento a.o governo imo
{lerial. O referido pl'oponente chegou a vil' ao Imperio, mas
lalleceu anles de enlender-se com o ministerio competente
(então o da justiça) obJ'e o assulllpl.o. O clwselheiro Euzebio
4e Queiroz, l'ecommelldou depois disso ao ciLado agente di·
plomalieo que promovesse a vlOda de outrG emprezal'io nas
condições do antecedente; e posleriormente 1101' aviso de 1~
de Setembro de 1802 encotnmendon-se ao consul brasileiro na
Prnssia, cinco apparelhos para o telegrapho electrico.

Pelo aviso de 17 de Janeiro de 1854 delerminou-se:
Que a estação cenlral dos lelegl'aplJos electl'icos seria na

secretaria da jus liça , e que as estações terião lugar nos ar-o
enaes de guerra e marinha 1 no telegrapho da barra, secre

taria da policia, quartel de permanentes, paço da cidade, S.
Chri tovão, PeLropolis e quarlel de permanentes em Nictbe.roy.

Qne o lelegrapho se estenderia fóra da cidade pelo c~m.lDh.o
fIe Botafogo até á Lagõa ; pela estrada de Andarahy ate a TI'
juea j pela estrada de S. ClJristovão até á Veuda-Graode e
Ponla do Cajú; e pelas Larangeiras até o Corcovado.

Sã.) de 17 de Março de 181S0 as inslrucções organisand~ pr,o·
visoriamente o serviço dos telegraphos eléctricos. Em vlrtudhc'
daquellas instrucções, forão nomea.dos o Dr. Guilhel'me Sfbnc
de Capanema director geral e os engenheiros Drs. Jose Joa
quim de Oliveira e Benlo José Ribeiro Sobragy, ajudantes·

Tendo o Dr. Capanema. de partir pua a EW'opa como com
missario por pal'te do governo imperial na exposição universal,
em Paris, foi encarregado de encommendar os fios e appa.
rclhos necessarios para o estabelecimento das linhas telegra
phieas determinada.s pelo aviso de 17 de Janeiro de 1l1M. Oli

Foi nomeado para subslítuil-o o DI'. José Joaquim de .
"Veira, que enlrou em exercieio no dia 4 de Jullto d_61s:1ll..

Por porlaria de 19 de Maio do mesqlo 3)lnO forao apPfp
vados ~s a.rt!gos regulamentares p;!ra os engenkeil'oj; de sec~o.
e estaciOnar·os.

Pela portarla de 30 de Junho de d.8õ1S deter.minou-se !tue a!
linhas definitivas do telegraplw electri.co estabelecida~}110
:aviso de 17 de J a_ne.iro de 181j~ rQ.s~elJl aéTeai, c n~o s\WIVrj
raneas.. • ~ . -
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Art. 2.° Os Eslados contractllnles obrigão-se ia
nâo cortar ou inutilizar, em caso de guerra, os
-cabos immersos pelo Sr. Piei' Alberto Balestrini,
e a reconhecer a neutralidade da linha telegra-
phica. .

Art. 3.° Sob a reserva do assen limenlo das diver
sas potencias que não adherirão á presente COfi-

Por aviso de6 dc Maio<de 1800 foi o lfíreclor llos lelP.'graphos
autorisado a mandar fazer' e eolloear os- esteios e lJoias para a
linha telegraphiea de PeLropolis.

A portaria de h de Dezembro de :l8':í6 approvou o regula·
mento sobve a admissão dos lTI':rtiea-lltcs para o 'cnic;o dos
lelegl'aphos eleclricos.
-A de 10 de Dezcmbro <le 181;8 approvou o regBlnmento pro
visorio do telegrapllo elcetl'ieo cutre as cidades do Rio de Ja
neiro e Petropolis.

O decreto n.o 2614 d'l 21 de .JulhO' de 1860 deu regulamcllt
para a organização dPoste S lviÇ.u.

Nos relato rios do ministerio da j113tíça de i806 a 1861 existem'
informações mais amplas sl>bre este serviço, pois que at.é ()
dia 11 de l\larço de 1861 em que se i'naugul'ou o ministcrio das
obras publicas correu este serviço Ilelo da justiça.

Actualmente funecionão lioh:1s construidas pejo Eslado. c hU'
oulras contractadas. As primeiras são urbanas, provinciaes, e
geraes ; as urbanas Iig-ão en tre si a côrte, e portE) .do Rio de
Janeiro, e a cidade de Nicth,eroy; as seguudas estendem-se
enlre Pctropolis e Cabo-Frio, POI'lo-ÀJegre e Pelotas. c ao Rio
Grande; e as terceiras correm entre Pctl'opolis e a côrte, Cabo
Frio a Petropolis, e a cidade do Rio de Janeiro e a da capital
do Imperio cO'm a de S. Pedro do Sul.

A. contractadas constão da presente convenção; e pelo de
creto n.O 4350 de IS de Abril de 1869 concedeu o governo im
perial a F. A. Hielfer privilegio por 20 annos para a eons
Irucção de uma linha telegraphiea que ,partindo desta côrte,
e passando pela villa da Parahyba do Sul, cidades do Juiz
de, Fóra1 e de Bárbacéna, termine na de Ouro Preto com ra
mlficaçoes para a cidade de Rezende, passando pela da Barra
Mansa, e para a cidade de S. João da Barra pela villa de
Nova-Friburgo, e cidades rle Canlagallo, e 'Campos ; igualmente
]lor decreto 0.° 4491 de 23 de Março de 1870 ootorgou-se a
eh.arles T. Bright, E. B. Webb e William}<'. JoJies, autorisaçã()
pari pOI' meio de uma companhia êonstruirem, e custearem
~óhd~S telegraphicas submarinns entre o norte c o sul do lmpetio,
me lánté as clausulas cotlstantes do mesmo decreto.

1Ilri(a•.-O decreto n.' 26t4 de 2t de Julho de 1860 fixou
'110 02p. 2.' tit. 3.° a taxa dos. despacho!Y ~elégr:lphicos.

O deol'elo n.' '28W dê tlí de Março de 1862 alterou esta
tala.
,O dl!éi'eto It.o 3288 de 20 dt'! JUnho de' f~, que appl:ovou

,~regulam,ento para a repartição do telegrapho, 8t.ou no\'à~
"'~flt6 a tarifa da·s OIHBm\friíoaÇijes telegraphícas.
tiblllfilente ó decreto o.' 3lU9 de 30 de Setembro.de IBM

• IOfOI4 a Ubella dos despa bos telegrapbic6s.
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Tenção, e sJ.lvas as modificações cventulles qne
poLlerião ser accordadas enlre os governos interes
sados e a companhia concessionaria, a linha par
tirá de Lisboa e de Cadix para afastar-se do
continente Europêo pelo Cabo de S. Vicente, pas
sar.á pelo liltoraL de .Marrocos, ilha da Madeira e
cannrias, irá ler aS. Luiz, f~ol'éa e Caho Verde,

16:560$000
4:8008000
4:200$000
3:2008000

28:760$000

2(j{j leglla~

230
2~

8
4
41S1 :106S~2t

E:vtellsfio das linhas brasileiras." ......• " ...

Sêflllo: linha do Sul. , .. , .. " ,
de Cabo-Frio, , " .

» de Pt:tl'opolis .
» de Urbanas '

Custo das linhas , .
Sendo:

Linha do SuL....................... 4H:OOOS010
II de Caho·Frio................. 23:280S000
» de PeLropolis ' ..• 8:8008000
" Urbanas , .. ,..... ü:026S~24

Recei ta métlia annual. , , .
Sendo:

Linha do Sul. , .
II Urbana .
» de Petropolis ..
» de Cabo-Frio ..

Comparando a extensão de nossas linhas telegraphicas com
as que funcciouão na India ha notavel despl'oporção, co~Lra nós.
Na lndia existem tres mil leguas de linhas telegraplllcas, no
Drasil lia apenas 266 leguas! il.elativamente aos Estados-Unidos
está o 1mperio quarenta e dt~as "ezes mais atrasado!

Legislação para o serviro tetegraphico. Na camara dos depJ'
tados foi appl'ovado na ses"áo de 1869 o seguiu te projecto II~
lei, que pende de decisão do senado:

A assembléa geral resolve:

Artigo unico. No regulamento que o goveI'no estabeleçer
para a fiscalisação, segurança e policia das linhas e serviço
telegraphico, poderá impor aos infractores penas de .multa adté
·duzentos mil ré is, e de prisão até tres mezes, solicllando a
assembléa geral providencias ácerea de penas mais grayes e
proporcionadas aos crimes que possão atreetar a regularlda~:
do me5ffiO serviço, as garantias do publico, e os interesses
Estado.

Paço da camara dos deputados, em 14 de Agosto de 1869.-
J. Antão. . .

Estas iuformações são extr.ahidas, dos Aponta1TU1Tltol sobd't,lc.graplws, publicados,' em 1869, pelo conselheiro Manoel a
Cunhl\ GaIvão. •.
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ganhará 11 ilhas de Cabo Verde, e depois o Cabo
de S. Roque. Ahi se bifurcará; por um lado irá
se reunir, na Balüa, Ú rede telegruphica brasilein.l,
pelo oulro, chegará, depois de tocar em diversos
ponlos, á costa septentrional do Brasil, á Guyana
f!'anceza, tocará nas Guyanas hollandeza e ingleza,
P. irá ter ús Antilhas. Passarú então pelas ilhas da
Trindade, Grenada. S. Vicente, Santa Lucia, Marti
nica, Dominica, Guadelupe. Aotigoa, S. Thomaz,
Porto Rico, R. Domingos ou Haiti e Cuba, terminaIl
do finalmente em Nova Orlea05, na Luiziaoa.

Art. 4·.· Os Estados que tomão parte na presente
convenção, concedem, para este fim, ao Sr. PieI'
Alberto Baleslrini todas as autorisações necessa
rias para trabalhar (atlerripage) nos seus respecti
vos tenitorios.

Al'L 5. o As secções de cabos submarinos, chegan
do á terra firme, assim como as linhas terrestres,
subterraneas ou outras destinadas a ligar estes

-cuDos ús estações telegraphicas, ficão sob a pro
tecção das leis de cada Estado com as mesmas
~arantias que as propriedades publicas e particu
lares desse mesmo Estado.

ArL 6. o O·Sr. PieI' Alberto Balestrini, ou a com
panhia que e!le formar, fiea investido de todos os
direitos que as leis e reO'ulamentos conferem ú
admiuistrar,ão. para os trabalhos publicas feitos
em cada um Estado. . .

ArL. 7. ú A dura~50 do privilegio para explQração
da rede telegraphica que faz o objecto da pre, eo
le convenção, será de noventa e nove annos, a
purtiF do dia em que a America mI' posta em com
mUlllcação com a Europa .
. Art. 8." As potencias contraclanles obrigão-se,
durante o mesmo tempo, a não autorisar o traba
l~o de nenhuma outra linha telegraphica submu
flnu na direcção indicada pelo art. 3. o, nas co tas
de suas possessões aLlanticas acima indicadas .
. AFt. 9." As regras que se tem íl seguir para 11
aceltação, transmissão e con ervação dos despa
chos, os direitos de prioridade, o calculo das
pulu'rras, dos 'llgarismos e de todos o oulrQ

'r. Q:i
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signaes de despachos, o systema para a progres
são das taxas, segundo o numero de palavras,
serão, salvas as modificações que se aj ustarem
entre os Estados interessados, as estabelecidas no
~ontinente Ellropêo pelas convenções actualmente
em vigor ou que ulteriormente se ajustarem entre
os mesmos Estudos.

Art. 10. A taxa do despacho simples enlre a
America e a Europa, assim como pelos portos
ipterrnediarios, será fixada pela companhia con
cessionaria, sem que ella possa exceder ao maximo
que determinarem os governos coutractantes.

Art. 11. Cada um dos governos interessados tera
o direito de fazer zelar á sua custa, em seu terrilo

.rio, por seus agentes particulares, a execução das
regras ajustadas para o estabelecimento e explo
ração da rede lransatlanticrl.

Art. 12. Os governos contractanLes execuLaraõ,
depois de prévio accôrdo, as sondas que julgarem
necessarias para a collocacão dos c.abos submári
nos, no trajecto indicado pela companrna.

Obrigão-se igualmente a prestar o auxilio de
sua marinha a vapor á companhia concessionaria
para ajudar a collocação dos cabos, sem que, CO~

tudo, possa a companhia exigir que estejão maIs
de dous navios empregados simullaneamente nessll
operação. .

Art. 13. Fica em principio concedida uma sub
venção ao Sr. PieI' Alberto Balestrini, ou á compa
nhia que elle representa. Anatureza, o modo ea
quota desta subvenção serão definitivamente fixa
dos em um protocollo, no qual cada um dos repre
senLantes dos diversos Estados contractantes as
signará às obrigações especiaes para as quaes tiver
recebido os necessarios poderes.

Art. 14. As potencias conLractantes obrigão-se
a celebrar com o Sr. Balestrini os seus tratados e.
peciaes dentro de um anno a contar da data da ra
tificação da presen te convenção.

Art. Ui. A concessão será considerada como
nuna e não existente, si, dentro de tres annos, li
datar da troca da ratificaçôe da pr· ente on-
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venção, não e tiver funccionando a primeira sec
cão da linha transatlantica e si a linha toda não
éstíver concluída dentro de cinco annos.

Todavia, dado o caso de força maior, o conces...
sionario terá direito á prolongação do sen privi
legio por um anno ao menos.

A concessão feita ao Sr. Pier Alberto Balestri
ni ou á companhia que elle formar ficará sem
effeito, de pleno direito. si se der uma inter
rupção de correspondencia de mais de anno nas
comrnunicações telegraphicas entre a Europa e
America.

A. primeira secção que se tem de estabelecer é a
do continente Europêo ás ilhas Canarias.

Art. ,16. Os Estados que não tomArão parte na
pl'esente convenção serão admitlidos a adherir a
clla a seu pedido.

A.rt. 17. A presente convenção será ratificada e
as rdtificacões serão trocadas em Paris dentro do
prazo o mê1is curto.

Em fé do que os' plenipotenciarios respectivos
as igl1árão a presente convenção e lhe puzerão o
sello de suas armas,

Feita em Paris aos 116 de Maio de 1864.-(L. S.)
JoséMarques Lisboa. (L. S.) VrOl6yn de Lh'lús.
(L. S.) C. Ilwmtjens. (L. S.) Nigra. (L. S.) Paiva.

protocollo a que se "'crere a contenção s'upra.

(Traducrão onicial.) -' Havendo estipulado o
art. 13 de urna convençõo, assignada hoje entre o
Brasil, a França, a republica do Haiti, a Italia e
Portugal para o estabelecimento de uma linha te
legraphica tran~atlantica, que a natureza, modo e
quota de lima subvenção concedida para o estabe
lecimento desta linha ao Sr. PieI' Alberto Balestrini
serião definitivélmente fixadas em um protocolIo.
no qual cada um dos representantes dos diversos
E tados cootri.lctu;ltes estipularia as obrigações es
p.eciacs pura as quacs tivesse recol ido us necessa
nos pod re ,
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. Os gOVCl:nO :

R~asileiro

Francez
Do Haiti
Italiano
Vortuguez

fizerão as seguinl s r]cclaraçôes pelo org~o de seu
1'e pectivos plenipotcnciurios :

DECLARAÇÃO DO BIUSI L.

O plenipolenciario do llra iI declara que cllc
assigna li convenção telegraphica 'ob as reservas
notificadas em 20 de Abril ultimo 11 S. Ex. o SI"
ministro dos 'negocios estrangeiros, e que clle
resume pela maneira segllinte :

A disposição do art. 2.° relativamento á neu
tralidade da linha applicar-sc-hu ao material eno
pessoal. Ogoverno brasileiro reserva-se a facul
dade de suspender eventualmente o serviço no
caso previsto pelo § ~35 do art. 179 da constituição.

O governo brasileiro reserva-se o direito de
indicar o pontos de contacto e as estações que
~e têm de estabelecer sobre o sell lerrilorio. A
linha concedida ao Sr. Baleslrioi não ultrapassará
o ~ul do Natal. ão haverú estação em ~Jaracu,

O plenipotenciario do Reasil declam, ulem
disso, que o seu «overno obriga- e, salva a appro·
vi:l~ào legislativa, a conceder ao C r . Bulestrini
uma subveoeao de tres milhões de fraDGos, CUnJ
pridas as diver as l:ondiçóes iljustadas com u
t;ünce.5ionario.

DECLARAÇÃO D~ Fn:ll~çA,

O governo francez obriga-se, sob a 1'c.ena
da saocção do corpo legislativo, a conceder ti
cmpl'ezi:l do Sr. Balestrini uma subvenção de·
quatro milhões de francos. O modo por que de,c
ser paga esta subvenção c élS condições pela
quaes é elJa concedida serão determinadas no
tratado c .pecial que lem de ser 'clehI'udo com
o '1'. Buleslrini.



- 0'1-

DECLA.RAÇlo DA REPUBLICA no ]]AI'1'T.

O ptenipotenciario declara que o seu governo
reserva-se o direito de fazer conhecer ullerior
mento a natureza, quota e modo por que tem
de ser paga a subvenção, que elle se propõe
conceder ao concessional'io.

DECLARAÇÃO DA ITALIA.

O plenipotenciario italiano declara que está
autorisado a assignar a convenção internacional
sobre a linha telegrapbica projectad3 pelo Sr.
BalBstrini, reservando todavia:

1. o A quesLfio da quota e do modo por que
tem de SOl' feita a subvenção a conceder-se, logo
que a linha funccionar, assim como a difficuL
dade que se possa dar no cnmprimento do art.
12 do projecto.

2.° A approvação do parlamento italiano.

DECLARAÇÃO DE PORTUGAL.

O governo portugllez obriga·se, sou a Ilppro
vnçiío das camaras, a conceder ao Sr. Pior Al
berlo Balesll'ini, concessionaria da linha telegra
pl~ica transaLlantica, I1ma subvenção de dous
IT!.llhões de francos pagaveis em cinco presLa
~oes da maneira seguinte:
.A pdmeira prestação, logo que a linha func

CIODOI' de LislJoa á Madeira; a segunda, logo
que elJa funccionar até Mindello, capital da ilha
de S. Vicente (Cabo Verde); a terceira, logo
que elJa funccionar até ao Cabo de S. B.oqlle;
aquul'la, logo que eIJafunccionaratéGeorge-Town;
e II .ullima, quinta, logo que ella funccionar até
ao RiO de Janeiro.
9 governo portuguez faz, além disso, as se

glJlntes reserva :
Qne em caso algum tomllf() soure si o re

p~ro dos .sinislros que c derem nos cubos ou
lId propf'ledades !lu emprezu.
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Que a companhia não concedtlrá di minuição
alguma nas taxas sem fazeI-a extensiva na mesma
proporção a todos os paizcs contractantes.

1'elo que respeita ás sondas (as quaes segundo
o art. 12 da conveneão. se farão depois de accôrdo
prévio entre os góvernos contractantes)J que os
encargos do governo portuguez serão regulados
por distancias kilometricas na proporção da popu
lação, tonelagem e commercio de Portugal, compa
rada aos outros paizes signatarios da convenção.

Em fé do que os plenipotenciarios supramen
clonados assignárão o presente protocollo.

Feito em Paris aos 16 de Maio de 1864.-(L. S.)
José JlfarqUes Lisboa. -(L. S.) Drou:'jn de Lhuys.
-(~. S.) C. Haentiens.-(L: S.) Nigra.-(L. S.)
Pawa.

Acto, pelo qual (oi ace'ita e ratificada a ac
cesscio da Dinamarca. .

Nós D. Pedro II, Imperador constitucional e
defensor perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber
ti todos os que a pre ente carta de aceitação, apro
vação e ratificação virem que ás estipulações da
convenção assignada em Paris aos 16 do mez de
Maio de 1864, entre o Brasil, a França, a republica
do Haiti, o reino de Ualia e o de Portugal, para o
estabelecimento de uma linha telegraphicu, acce
deu sua magestade o rei de Dinamarca, por um
acto de accessão, cujo teor 6 o seguinte:

(Traducfião OfTicial.) - Tendo sua mage~
tade o rei de Dinamarca manifestado o desejO
de acceder á convenção assignada em Paris .aos
16 de Maio de 1864, entre sua magestade o1m·
perador do Brasil, Sua Magestade o Impera~or
dos Francezes J S. Ex. o presidente da republtca
do Haiti, sua magestade o rei de Italia e nua .
magesLade o rei de Portugal e dos Algarve I

para o estabelecimento de uma linha telegl'a~

phica transatlantica. .
O abaixo assignado, enviado extraordilHu'w e

ministro plenipotenciario da Dillamarca juulo aO
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gabinele das Tulhel'Íà , devidamenle aulorisado
para esle fim, declara que sua magestade o rei
de Dinamarca accede pelo presente acto á dila
convencão, a qual se considera inserla aqui tex
toalmente, obrigando-se não s6mcnle para com
Soa Magestade o Imperador do Brasil, mas tambem
para com todas as outras potencias que tomárão
parte nos compromissos da convenção, a concorrer
por sua parte ao preenchimento das obrigações
contidas na dita convenção, q1le podem dizer res
peito a sua magestade o rei de Dinamarca.

O presente acto de accessão será trocado por
um acto de aceitação enlregue em nome de S.
~I. o Imperador do Brasil. Estes dous aclos se
rão ratificados e as ratificacões trocadas com a
passivei brevidade. •

Em fé do que nós, plenipotenciario de sua ma
gestade o rei de Dinamarca, assignámos o presente
acto de accessão e lhe puzemos o seno de nossas
armas.

t'eito em Paris em 27 de Maio de 1861). !t[oellw
JIvit{elat.

E tendo sido o mesmo acto recebido e aceito
em nosso nome pelo governo de sua rnagestade o
imperador dos Francezes, Nós, depois de tel-o exa
minado e approvado em todas e cada uma das
di posições que neUe se contém, declaramos que
fica aceito, ratificado e confirmado, promettendo
em fé e palavra imperial fazêl-o observar invio
luvelmente.

Em testemunho e firmeza do que fizemos pas
sar a presente carta por nós assignada, selJada
~om o seno grande das armas do Imperio e 1'e
lerendada pelo nosso ministro e secretario de
Estado abaixo assignado .
.Dada no palacio do Rio de Janeiro aos cinco

dias do mez de Fevereiro do anno do _ascimento
de lasso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e setenta.

PEDRO, JAfPEHADOR (com guarda).
Barão de Cotegipe.
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Aulo da troca das 1'al1/icaçues da convcnçiLo te
legraphica de 16 de .A[c:,ir; de HlG4.

(Ttad'1.tCção o/ficial.) - Tepdo-se reunido os
ahaixo llssignados para procederem á troca das
ratificações, por parte de S. AI. o Imperador do
Brasil, sua magestarle o rei de Dinamarca, sua
magestade o imper'udor dos Francezes, S. Ex. o
presidente da republica do Haiti, sua magesladc
o rei de ltalia e sua magestade o rei de Portugal
e dos Algarves. da convenção concluida em Paris
aos "6 de Mdio de" 864 para o estabelecimento
de uma linha telegraphica transatlantica e do aclo
de accessào lIa Dinamarca á dita convencão;

Antes de proceder a essa troca o plen'ipolen
ciario ele sua magestade o imperador dos France
zes communica que o governo imperial reserva-se
sllbmelter á approvaçào' do conselho de estado,
pelo que diz respeito á França, a concessão de
sessenta annos feita ao Sr. Balestrini.
. O plenipotenciario de S. M, o Imperador do
Brasil, de seu lado, expõe que o governo bra
sileiro acrescenta duas. reservas ás que conlém
a dedaração inserida em seu nome no protocollo
de 16 de Maio de 1~64, assignado ao mesmo tem·
po que aquella convenção. O dito plenipoten
ciario formúla estas novas reserva.; nos termos
segui ntes :

1. 0 O governo bra ileiro ficará dispensado da
obrigação que lhe impõe o al't. 11>. da come.n
ção de "ü de Maio de '1864, de prestar a assl 
tencia de sua marinha de guerra para- a collo
cação dos cabos; esta obrigação, porém, con
tinúa a subsistir pelo que diz respeito ás ope-
rações de sondagem. . .

2. 0 As communicações das provincias brasl)61
ras entre si, desde o cabo de S, Roque até o
Pará, ficão reservadas ao governo brasileiro ou
a uma 011 mais companhias do paiz. . .

Os plenipotenciarios da Dinamarca, do Ralh,
da Italia e de Portugal se declarão scientes des
tas re erva I



T 'nt!u sido cxl ibirlo-s o. ,in. tl'lllnrnlos elas 1'a·
lifil;l\/',ücs, e:flDlinar1os c achado. cm boa \ de
yida 'fÓl'ma. operou-se a l'e~peClivü troCil.

Em fé do quc os abaixo íl signados lavráriio
() presente aulo c o mu!. irão do sello de suas
ill'llia .

l."cito em seis exemplares na cidade de Paris
no 3·1 de AgosLo de '1869.- (L. S.) HCnJ'iq1j,(JL1âz
RaUon.- (L. S.) L. Joelke Ilvil{eldt.- (L. .)
Pi'in6pe de lrb Tou'r d' Alwer·gne. - ( L. S.) Salo
mon.-(L. S.) Nigra.-(L. S.) D1bq11crle Sa.l-
drl11!1a. - .

Pl'olúcollo nssignarlo cm, ~ I de l'lgmio de 18G0

(T/"{{ductãO ofl~cial.) - TLln(]o o governo franrrz
, cOIlln1unicarlo aos goycrnos do Brn:ii, ela Dina

nwrcn. do Raiti, da Italin c de P rtngal, que o
31'. PieI' Alberto nulestrini aceita a rcdllcção a
se. senta annos 'do prazo da concossJo qu· faz
iJ objecto do art. 7.· da C0nYCnçÜo de 1Gde Maio
de 18G!~ relativa ao c'tabelccimeoto d uma. li
nha tclegraphica sul-transatlanLica; quc elle re
nuncia ú subvenção estipulada pelo art. 13, em
fim, que compromctte-se a terminar dentro do
prazo de dons annos, a datar da troca das ra
tificações da convenção, u sec<jão comprehendirJa
entre as Antilhas Francezus e a America do Norte,
e no de Lres annos a secção comprehendida en
lre as Antilhas Francezas e o Cabo de S. Roque.

Os plellipotenciarios abaixo assignac10s declu
rão .que os seus respectivos governos tomão mi
nUCIOsamente nola:

Lo Da reducção a sessenta annos do prazo da
concessão feita ao Sr. Bo.1estrini; 2.·, do aban
r~O[lo da subvenção que tinhão-se compromet
lido a dar-lhe; 3.", do compromisso tomado pe
lo Sr. Balestrini de ligar, dentro do prazo de
u.ous annos, as Antilhas Francezas com a Ame
rica do arte e no de tres annos o cabo de S. Ro
que com as Antilhas Franceza , devendo a con
venção ser considerada. como p rempL se o dilo

1'. 1)6
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compromisso não fóI' satisfeito, salvo, comtudo,
os casos de força maior, reconhecidos por ver
dadeiros pelos respectivos governos.

Em fé do que os plenipotenciarios abaixo as
signlldos lavrárão o presente protocollo e o mu
nirão do sello de suas armas.

Feito em seis exemplares na cidade de Paris
aos 31 de Agosto de ·1809.- (L. S.) Hem'iquc Luiz
Ratton.- (L. 5.) L. ~[oelkc Hvit{eldt. - (L. S.)
Principe de la tou?' d'Auvel'gnc.- (L. S.) Saio
mon. - (L. S .) Nig1'a. -(L. S,) Duq'l,(ic de Salda
nha.



1864.

Tratado entre o Scnhor D. Pcdro II 11I1l}CI':lllor do lll'asll, c o
duque de NCl1lOurs, para os dcsposorios dc S. A. Imperial a
serouis 'ima princeza D. Isabel Christina com o principe
Luiz, FcliPl}C, lIlaria, Gaston de Orleans, Condc d'Eu, as ig-
nado no Rio dc Janeiro em 11 de Outubro dc 1~. (1)

DO .iRemvo DA CAMARA DOS DEPUTADO •

Em nome da Santissima e indivisivcl l'rindad.. I'atire,
FHho e Espirito S.mto.

o Sereníssimo e Potentissímo Principe O. Pedro
II, Imperador Constitucional e Defensor P l'pe
tua do Brasil, e o serenis imo principe Luiz Car~
los Philippe Udphael d'Orleans, duque de Ne
mours, animados do reciproco desejo de conso
lidarem cada vez mais os doces vinculos de san
gue e de amizade que unem suas augustas fami
lias, tem resolvido contractur um matrimonio,
com o consentimento das partes interessadas, en
t~e Sua Alteza Imperial a Princeza Imperial do Bra
SIl D. Isabel ChrisLina I filha do mesmo'Augusto
Imperador, e de Suu i\Iagestade a Imperatriz D.
Thereza Christi.na; e sua alteza real o principe Luiz
Felippe, Maria, Fernando, Gaston de Orleans, Con
de d'Eu, filho de Sua Alteza Real o duque ele Ne
mours, e de Suu Alteza eul n princeza Victoria

(1) Do docnmento quc livcuJOS a V'St;l, C' l'CllIcttido il cam:l
ra dos deputados com otlieio do ministcrio tio impcrio dc 17
de JulLJo dc 18G7, lião cOllsta a t1ala da' ralificaçõc..

.\0 tratado aconJpall"~ a <lrligo al1llicion;J\ lIa l1lC~Jlla lIal.l.
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Augusta, dUfll.lczn de Silx.e, Lle suuc1usi ,[ma me
moria. (2)

E para convenienlclIlen te est~l bclecercLll c fixa
rem o pactu, e as condiçôes. de um til I matrimo
nio, suas ditas Magestadcs e Alteza Ueul nOlueà
l'âtD c uutorisúrão, él saber:

S. iII. o Imperador Constitucional c Oefcn,ol'
Perpetuo do Brasil o Sr. Jo é Liberato Bnl'l'lJ 0,

d.o conselho do mesmo Au~usto Senhor, Dr. elll di
1'(~ito pelü fa uldade <lo Recife, lente slJbstituto da
mesma faculdade, e ministro c secretario til) ,C. la
do dos negocios c1o)mperio; c S. A. real o duque

(1.) Sua Altcza lmpcrial a Screni. lI1a Pl'iuc,cza D, Jz:tbcl, IiI'CSlOIl
anLC a aSSl'l11lJléa ,;er:1I, 110 dia 2\) eLc Julho de1860, ojul'alllCl1lu
exigido Iielo urtigo 106 da coustiLuiçflo do Imperio, nos terlllus
~cDuiutcs :
..~ uto rie jul'rtmento pre.ltado perante a as, embltia geral JlP la S"

I'cnissillLa Prillce;w Imperial a Sra. D. }.:;aúel, como abai,t'O ,\C

Ileclltm.

'aibão f1U:1lJtos esto in tl'llmcllto virelll, qlle' DO ;\11110 Ile
Nusso Seullor Jesus Clll'i!;W dc 18(j(), <lU.o d:1 lndl'pc1J(lelll'ia cdu
IltIpel'io (lo TIra iI, :105 2\) di~s rio UICZ de .TlltIIO, pelas II huras
da m~llhã, nestil llluito leal e bcroica cidilcle de S. ~d)a'lião

du Hio de Jn.uciro, capital do ll1 SIlIO Imperio uo paro do e·
Haja, oude se 3chal':io reunidas as dilas camaras 11,' Iluü se
l'UllIPÕC a assell1hléa ~eral, estando presentes 3\) SCllildor", j~
\I(i deputados sob a prcsidcncin. do EXIll. Consellwiru ,\I:moel
Iguacio CavafcanLí dp. Lacnrlla, ]lal'a o fim cle dal' exccll~:lo au
art. 10(j da constituição tlo Imporia:

Estando PI'cscute a :ilcl'cuissim:l Princeza Impcrial :1 ,'m. D,
I/.abel, Christina, Lcoll01tlina, Augllsta, l'ITich:1ella. GalJri:'lla,lIa·
lIhaclla, Gouzaga, nascida ao 29 de Julho de 181!i, filha Ic:~iLiIJla,
primci"a lilha existcute do SI'. D. Pedl'o II, IlI1pcr;Hl,,,' COI1,..
tilllciollal e ])efensol' Perpetuo do Bra!>il, e da Sra. f) Thcrcsa
ChrisLilla Maria, IrnpCI':1tl'iz ua mulher, recoubecid:L l'riuccz:1
Imperial aos dez di<ts do mez <Ie Agosto de 1850, lhe foi allfC
srutaJo pelo EXI~1. I'rcsidclJte o mis ai cm que a IJIC511l:\ SI"
I'CHissiDJa Princcza púz lia mão dircita, e selldo por uJim '."1:1
a fomlllla detcl'min<tda 110 art. 106 d:Lcon Litui 'fio, Ilronun 'IOU
.L luesma . Cl'l:u i siUJa Sra. Pl'iuceza Impcrial em alta "07,0 l~

guinte j 1ll'all1 CU la : ".1111'0 lI1auter a religião catl10lica apo LO
\( Iica rOlllana, oh cn'ar a constituição politica da lIaçao orn'l
,( leira, e ser obedicnte á I is c ao Impcrarlol'... E par:\. perpctu,l
ln 'nIOl'i:1 s -lavrou este~llto cm duplicado, Jla eOl1fu!'Jl1ldadl' dll
l'egiJl1cuto interno da asscmbJéa geral, c vai li 'sigIlado l/ela -e·
I'clli -illl:l Sra. l'rillceza Imperial, pelo pl'C ideute, 11elo 1.0 se
cretario do s'~Llado, pelo 1.0 sccretario da C3Il1ar3 dos depu·
tado-, c u Manoel do S:1lltClS lfarLíns Vallasrrue , 1.° scc.re
tario da camal'a do scl1:111ol'e', o e Cl' "i. Princcza 11l1pcnal,
I. [::abcl; .11anoel 19l1acio Clt 'alcallti de Lacerda, presid nle;

Jlanoel dus Sanlu lUarUII ralla$qlw~, 1.0 cCI' tal ia rio ,euaôoi
AI/tonio Pereira Pinlo, l.o sccretario da camara dos l!C'IHllados.



rlo NCIlIOtll's o :1'. Cllrisliüuo Léon, coude Dumü"
general J(,l brigarla reformado do ex reilo fran
~ez, e coolO1Cndador tIa tegiuo de lIonra.

Os quaes, vistos e trocados os respectivos podlJ
re5, que achárão cm boa e devida fórma convie
râo nos artigos seglliotes:

Ad. 1.° S. M. o Imperador Constitucional e lJe
ren 01' llerpeluo do Brasil, h,neodo jil benevola
mente acolhido o pedido da mão de S. A. Impe
rial a Princeza Imperial do Brasil D. Isabel Chri'
tina, Leopoldina, Augusta, l\lichaela, Gabriela,
llaphaela, Goozaga, pessoalmente feito no Bio de
Janeiro por S. A. real o principe Luiz, Felippe,
.\Iuria, Fernando, Gaston de Orleans, Conde d'Eu,
com o beneplucito de seu üugusto pai, S. A. real
oSr. lluquc de NemoUl's, c de conformidade COIl!
uart. 120 da constituiçuo poli Lica do Irnperio dá
u seu consentimento para a reülisação do casameu
lo de Suas Altezas Imperial e Heal.

Concordilo S. 1\1. o Imperador do Brasil e S. A.
real o Sr. duque ele Nernours, em que o casa
mento se ccleore nesta cidade elo Rio de Janeiro,
segundo as leis brasileiras, c com as solemnida
d's prescriptas pelos sagrados canones e com;
tiluições da igreja catholica apostolica romana,
lJrecedendo as dispensas necessarias dos impedi
mentos pelos gráos de parentesco em que se
achão ligados os augustos nubentes.

Árt. 2. oS. A.. Imperial e seu augusto espo o
deveráõ fixar o seu domicilio, e füzer il ua resi
dencia habitual no Imperio do Brüsil: poderão
varem fazer viagens e residir por algum tempo
tora do Imperio com o consentimento de Sua la
ge lade o Imperador.

Em quanto S. III. o Imperador não julgar bem
segura a Uil deseendencia masculina, Oll a suc
cessão de S. A. Imperial, sua augusta filha, pa
ra o 11m da hereditariedade da coroa, S. A. real°principe Luiz, Felippe, Maria, Fernando, bas
lon de Orleans, Conde d'Eu, obriga-se a trazer ao
Brasil sua augusla esposa, püra que tenhu lugar
aqui o nascimento dos seus üuguslos filhos.



Art. 3.· S. A. Imperial e seu augusto esposo
só poderão fixar o seu domicilio, e fazer sua re
sidencia habitual fóra do Imperio, com o consen
timento de S. 1\1. o.Imperador quando o mesmú
Augusto Senhor julgar bem spgura a sua desceu
dencia masculina, realisando-se o caso de ter fi·
lhos varões depois do casamento de sua augusta
filha.

Ad. 4." Quando S. A. Imperial e seu augusto es
poso tiverem de estabelecer seu domicilio e fazer
sua residencia habitual fóra do Imperio, com as
condições do artigo antecedente, ficaráõ reservados
aS. A. Imperial todos os diTeilos de successão po
litica que lhe pertencem, ou lhe poderão perten-

. cer, dentro dos limites da constituição politica do
Imperio.

Art. 5." S. A. real o principe Luiz, Felippe,
Maria, Fernando, Gaston de Orleans, Conde d'Eu,
renuncia a toda qualquer posição ou emprego fó
ra do Imperio, que não seja dado pelo governo
brasileiro. .

Art. 6.· Depois da celebração do casamento se
pagará aos augustos esposos pelo thesouro na·
c.ional uma dotüÇão annual de cento e cincoenta
contos de .réis que será recebida mensalmente,
cessando desde então os alimentos, que actual
mente percebe S. A. Imperial, nos termos do
art. 1'12 da constituição politica, e art. 1."§L'
da lei n. o 11217 de 7 de Julho do corrente anno.

Art. 7.· Tambem se pagará por I1ma só vez pe!o
lhesouro nacional aos augustos esposos a quantia
de duzentos contos de réis, que serão applicados
ao enxoval de S. A. Imperial, e a ou tros objectos
de seu serviço e de seu augusto esposo, nos ter
mos do art. 1. o § 3. o da citada lei de 7 de Julho
do corrente anno.

E ta quantia será paga á requisição do augus
to esposo de S. A. Imperial, depois de celebrado
o casamento, pudendo porém, uma parte ser en-
tregue antes da celebração do dito acto. "

Art. 8. o A quantia de trezentos contos ~e reiS
serú eutreguc il S..L !teul Jara ser sua 100por-
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[(lneia applicadu á acqUlslçao e estabelecimento
de predios destinados a habitação do Augustos
Consortes.

Emquaoto esta ncquisição, se não realizar, en
tregar-se-11a aS, A. Real a quantia de dezoito
contos de réis por anno para aluguel de predios.

Art. 9. o No caso de realizar-se a eventunlidadc
prevista nos arts. 3, o c 4. o deste coo lracto, isto
é, se S. A. Imperial e seu augusto esposo tiverem
de fixar o seu domicilio fóra do Imperio, com o
consentimento de S. M. o Imperador, depois de
este julgar bem segura a sua descendencia mas
culina, receberáõ os augustos esposos a quantia
de mil e duzentos contos de réis em dinheiro, ou
letras do thesouro do Brasil sobre Londres, para
o que deveráõ communicar a sua resolução ses
senta dias antes da partida.

Art. 10. Se depois de haverem S. A. Imperinl
e seu augusto esposo estabelecido o seu. domi
cilio e feito sua residencia habitual fóra do Im
perio, com o consentimento de S. 1\1. o Imperador
nos termos do art. 4. o do presente contracto,
readquirir S. A. Imperial os direitos de herdeira
presumptiva da Corôa, serão os augustos esposos
obrigados a voltar immediatamente para o Brasil;
e nelle estabelecer de novo o seu domicilio, e
fazer sua residencia habitual com as condicões
do art. 2. o •

Art. 11. No caso de realizar-se a eventuali
dade prevista no artigo antecedente, ou se os
augustos esposos quizerem estabelecer de nove
o seu domicilio e fazer sua residencia habitual
no Brasil, sem reassumir S. Â. Imperial os di
reitos de herdeira presumptiva da Corôa, terão
direito ás mesmas vantagens de que precedente
mente gozaráõ, não recebendo comtudo do the
souro nacional senão a differença que houver
entre a renda do dote, e a dotação do art. 0. 0

, em
quanto não restituirem o mesmQ dote, como
ficão obrigados.

~rt. 42., Além das quantias declaradas nos
arhgos precedente, . A. Imperial leva as ua
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IOIU. c 01 j elos d en guarda ronpa C IJSO pU\'-
"licnlar.

Art. 13. S. A. Real o Conde d'Eu leva, fi
canelo cO;lsLituido como dote:

I. o Os seus diamantes, joius, e outro objeclo~

moveis de seu guarda roupa e uso particular;
2.° quantia ue lrintae oito milflorin, valor

(la Áu Lria, e quarenta e Lres mil setecentos e
r,incocnta fruncos em valores diversos, que ao
fuluro esposo provém da successão de súa falle
cirla mãi, S. A. Real a duqueza de Nell10urs ;

3. o Um rendimento de apunagio de lres mil
seiscentos cincoenta e seis florins, valor da Aus
tria, proveniente da mesma successão.

ArL. H. O general conde Dumas, na quali
dade tIe mandataria de S. A. Real o duque de
Xemours, e em nome de S. A. Real, declara con 
titl1ir como dote ao Conde d'El1, seu filho, que
aceita, diamantes, e joias no valor de cerca trinta
mil francos.

Art. 1['>. S. A. 1m perial, C@ffi autori saçúo de
e11 Augusto Pai, S. M. o Imperador, e S. A. Real

o Conde d'Eu, com autorisação de seu augu to
pai, S. A. Real o duque de Nemours, declarão
que se casão sem comml1nhão de bens, senc1.o
sua vontade que para tudo que não se acha estI
pulado no presente contracto regule a legislação
brasileira, podendo ter applicação as disposições
do codigo civil francez no que se não oppuzer tis
leis do :Brasil.

A.rt. 16. O esposo sobrevivente não terá di
reito senão á propriedade de sua fortuna pessoal,
salvo o caso enunciado no artigo seguinte, mas
Suas Altezas Imperial e Real, PQlo presente acto,
('. com autorisação de seus augustos pais, f~em
(loação reciproca em favor do que sobreVIver,
dentro dos limites do que podem dispõr p~r
testamento na conformidade dfis leis do BraSil,
ou das leis francezas que lhes não forem op
postas, do usufructo dos bens. que houver~m
respectivamente adqui'rido com as economia.
hüvidíl~ na. gcrencia de ua fortuna, bem como
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do ll, nfl'llcLo dr. quaesqu r outro hens que náo
provenhão da fortuna qne cada um leva em ca
samento.

Art. 17. Se S. A. Imperial faUecer primeiro
que seu augusto esposo lerá este direilo á metade
da dotação de que falta o art. 6. o deste contracto,
e a conservar os predios destinados ahabi tação
dos augustos esposos emquanto residir no Impe
rio, ou se si ausentar com licença do Imperador.

Se cm lal caso S. A. Real o Conde d'Eu, lendo
um ou mais filbos, recusar cumprir a obI'igaç~LO

de, logo que fôI' chamado pelo Imperador, voL
lal' ao Imperio e nelle permanecer emquanto o
mesmo Augusto senhor assim o entender, repn
lar-se-ha que renunciou a lodas as van tagens que
lhe são garantidas.

Se porém não tiver filhos, cnmprir-se-ha o que
se acha ajustado na 2. a parte do artigo addi
cional do presente contracto, se fôr este artigo
üpprovado por lei. .

Art. 18. Ilealisando-se o caso de julgar S. M. o
Imperador bem segura a sua descendencia mas
culina, e consentir que os augustos esposos
estllbeleção o seu domicilio fóra do Imperio,
metade da renda do dole que deve ser pago [l

S. A. imperial será usufruida pelo principe seu
augusto esposo, se lhe sobreviver sem filhos, e
ii terça parte si os tiver.

S. Â. Imperial, sobrevivente ao seu augusto
esposo terá direito tambem, segundo as disposi
ções da 1. a parte deste artigo, Á. metade ou terça
parte da renda dos bens dotaes de S. Â. Real o
Conde d' Eu, comprehendidos nos arts. 13 e '14 do
presente contracto.

Art. 19. O capital do dote, a que se refere o
artigo antecedente será garantido por . A. B.eaL
o Conde d'Eu, antes de lhe ser entregue, assim
como os bens dótaes comprehendidos nos arls. 12
e '13 purn cumprimento da estipulação contida.
na ullima pnrl(; rio artigo antecedente.

O modo de effecluar esta garantia fica depen
dente de accordo posterior ao casamento.

'f. S('
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Art. 20. Fundar-se-ha para Suas Altezas Im
perial e Real um patrimonio em terras perten
cenles á nação; que será ulteriormente determi
nado pela assembléa geral sobre informação do
governo. (3)

A este patrimonio serão incorporados os pre
dios de que trata o art. 7", e assim passará
aos descendentes segundo a ordem de successão
estabelecida na ordenação livro 4. 0 titulo liDO,
que fica para este effeito em vigor, nos termos
das leis n. o 166 de 29 de Setembro de 1840, e
n.O 121(7 de 7 de Julho do corrente anno.

Todos os bens comprehendidos no patrimonio
serão considerados como proprios nacionaes,

. se Suas Altezas Imperial e Real morrerem sem
descendencia, ou quando esta venha a exlin
guir-se depois de sua morte.

Art. 21. Os principes que nascerem do con
sorcio de Suas Altezas Imperial e Real, terão
direito a alimentos, que deveráõ ser pagos pelo
thesouro nacional, na fórma do art. 109 da
constituição politica do Imperio.

Art. 22. Logo que S. A. Imperial succeder no
throno do Brasil, perceberáõ os augustos esposos
uma dotação correspondente ao decoro de sua
alta dignidade, a qual será assignada pela assem
bléa geral, na forma do art. 107 da constituição
politica, cessando desde então a dotação que
perceberem.

Em fé do que lavrou-se o presente contracto
que assignão S. M. o Imperador, S. M. a Im
peratriz, S. Alteza Imperial, S. A. Serenissima
a Sra. D. Leopoldina, S. Alteza Real o Sr. Conde
d'Eu, S. A. Real o Sr. Duque de Saxe, o Con-

(3) Em virtude deste artigo foi pelo ministro do imperio
l\Iarquez de Olinda apresentada uma proposLa á camara dos
,leputados em sessão de 27 de Junho de 1866 eSLabelecenll0 °
]Jatrimonio de que e11e trata em terras constanles de duas por
ções c3da uma de quarenta e nove legu:ls quadradas nas pro'
vincias de Santa Catharilla e Sergipe. Esta pl'OpO La, que Obl~\"e
o assentimento daquella camara, com uma pequena modificaçado,
roi enviada ao senado em 16 de Agosto de 1367, onde aguar a
solu~~o,
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selheiro ministro e secretario de estado dos ne
gocias do Imperio. o general conde Dumas, os
ministros e secretarios de estado presentes, o
marquez de Itanhaem, o Visconde de Sapucahy.
o mordomo da casa imperial e os semanarios.

Feito no Rio de Janeiro aos onze dias do mez de
Outubro do anno do Nascimento de _osso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos sessenta e quatro.
D. Pedro rr.-Theresa Imperatriz-Izabel prin
ceza imperial-Leopoldina princeza-Gaston d'Or
leans-Auguste prince de Saxe Coburgo et Gotha
general conde ~. Dumas--Dr. José Liberalo Bar
roso-Francisco José Furtado-Carlos Carneiro de
Campos-João Pedro Dias Vieira-IIenrique de
Bcaurepaire Rohan-Francisco Xa~ier Pinto Lima
-Jpsuino Marcondes de Oliveira e Sá-Marquez de
Ilanhaem-Visconde de Sapucühy- Visconde de
Suassuna-Paulo Barbosa da Silva-Barão de Pi
r~lillirn-José Carlos MllYl'inck-Dr. Joaquim Can
dldo Soares de Meirelles-Barão de Lages.

Artigo separado adclicionctl ao contracto de ma
trimol7 io de S. A. Imperial a Prince::;a Imperial
do lh'usil D. l::abel Ch1'istina com, S. A. Real
o Principe Ltâ:: Plwlippe ~Iaria, Conde d'Eu,
desta mesma data.

Sua Alleza Real o Conde d' Eu fará parle do
exerci lo brasileiro.

fi projecto de lei será. apresentado ús camaras
na primeira sessão para o fim de se conferir a
S. A. Real o C0nde d'Eu o posto eífeclivo, cujas
honras lhe houverem sido outorgadas por S. M.
o Imperador, e das quaes não será privado na
hypothese da ultima parte deste artigo. (q.)

(~I Por decreto n. o 1,08 de 23 de SCLCillbl'o de 1869 se de
claL'OIl qne são applicaveis á l)rioceza 11ll[)erial .IS disposições
(lo art. 6.° da lei de 23 de Novembro de 1811; e ao principe
cou'Olte as mcsmas disposÍI:ões relativas aos ouLros pl'ioeipcs
da casa imperial. .

O rcferido arti~o prescreve que o Príncipe Imperial lerá
assento no eon elho de est:1do aos dezoito annos, ficando os
demai príncipes, para entrarem no mcsmo conselho, llcpcu
(lcnle rle nomeação do 111111Cl'adol'.
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Outro pl'Ojecto de lei será tambem apresentado
pelo governo á assembléa geral na primeira ses
são dispondo o seguinte:

Quando S. A. Real o Conde d'Eu, viuvo e sem
filhos, deixe o Imperio, sem fi obrigação pres
cripta no art. 17, renunciará u efl'ecLividade do
posto, não conservando das vantagens do mesmo
ill't. iJ7, senão a 4.a parte da dotação do art. 6.·

Esta estipulação terá tanta força e valor como
se fosse inserida palavra por palavra no referido
contracto matrimonial. (iS)

Em fé do que lavrou-se o presente que as
signào S. M. o Imperador, S, M. a Imperatriz,
S. A. 1mperiaI, S. A. Serenissima a Senhora
D. Leopoldina, S. A. RCâl o Sr. Conde d'Eu,
S. A. Beal o Sr Duque de Saxe, o Conselheiro
Ministro e Secretario de Estado dos NcgOéios do
lmperio, o General Conde Dumas, os MinisLrose
Secretarias. de Estado presentes, o Marqutlz de
lLunhaem, o Viscollde de ~upl1caby, o Mordomo
da casa Imperial. e os Semauarios.

Feito no Rio de Janeiro ao onze dias do mez
de Outubro do anno do Nascimento de 1\OSSO
senhor Jesus Chrislo de mil oitocenlos sessenta
e quatro.-D. lledro 1I.-Thereza lmperalriz.
Izabel Princeza Imperial-Leopoldina Priuceza
Gaslon d'Ol'leans-Augu te Prince de saxe c Co
burg et Golha-General Conde C. Dumas-Dr. Jose
Liberato Barroso-Francisco Jo é Furtado-Garlos
Carneiro de Campos-João Pedro Dias Vieira
Henrique de Beaurepaire Rohun-Fl'ancisco ~a

vier Pinto Lima-Jesuino Marcondes de OliveIra
e Sá-Marquez de Ilanhaem- Visconde de Sapu
cahy--Viseonde de Suassuna- Paulo Barbosa da
Sih'u- Barão de rirulinim-José Carlos Muy
rinck-Dr. Joaquim Cunclido Soares ue jleircllcs
Durâo de Lage-·.

(Jl A lni 11.0 12i:i2 de 8 de Julho (le 100;; apllJ'ofoU c te 3rtigo
atllliciul1al.



- 4;)0 -

Annexo ao conlr'üclo de casamento de Sua AlLcz:l Imperial :l
Princeza Imperial do Brasil D. Izabel Christiaa com Sua Al
teza Real o Príncipe Luiz Fe1ippc Maria, Conde d'Eu.

C~r'las do gencl'al Conde Dumas e do ministro dos negocios do
illl/lcl'iO áccrca da ilJlcl'prCLa~~ão dc alguns ill'tlgos do con
tl'ac;Lo.

Rio de Janeiro 1e 27 Décembre ·1 86 <i. • A' son Ex
celleIíce monsieur le ministre d'etat des aífaires
de l'empire, monsieur le ministre. J'ai eu l'hon
nenr de mait-re sous 1es yeux de l'Emperel1r deux
IcUres de son AHesse Roya1e monseigneur 1e Due
(Je Nemours et les notes a l'appui contenant diífe
renls objections et demandes de rnodifications
a que1ques articles du contrat ue mariage de
san Altesse Royale monseigneur le Comte d'Eu
avec son A1tesse. Imperia1e madame la pl'incesse
Izubelle, Princesse Imperiale. J'ai dú faire eeUe
cO~lmunication que m'été imperativement pres
cIlpte par son altesse Royale le Duc de Nemours.

Aprés avoir muremenl i'éfléchi á ce qui l'ée1ame
le prince son pére, monseigneur le Comte d'Eu
n'a cependant nllllement l'intentioIl de demander,
ct m'a recommandé de ne demandeI' en son nom
ilUcune modilleation à nu aele 1111ij'aieu l'bou
nem de rediger et ue sigueI' avec votre excel
Jence en vel'ln eles pouvoirs que je tenais de mon
seigneur 1e Due de Nemours, et qui je vous ai
remis, acte qui Son Allesse Royale lo Comte d'Eu
a signé 1ui même eu p1eine connaissance des sti
pulalions qu'il contieulo

Mais en même temps Son AHesse Royale m'a
chargé de vous prier de prendre les ordres de
l'Empereur, pour savoir si Sa MagesLé Impériale
ne consentirüit pas á ce qui Je presente loUre, ct
la repouse que vous seriez autorisé á y faire, flls
sellt annexées au l1iL conLl'aL, eomu'c ulle inter
prel·).lion ohligatoire, poul' les deux parLies, des
CO~dlL.ions ot dl)S cxpl'essions qui on rnolivé Irs
.obJ,ceLlons de Son AllcS5e Royalc l1\onscigneur lo
Duc de :'íemours.
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•• & Sur l'art. 13, et par suite sur les a'l'ts 18
e 19, Son Allesse Royale demande qu' soit exp/i
citement d-it que la rente apanagere, qui fait partie
ue l'apport de rnonseigneur le Conte d'Eu, men
tionée au § 3." de l'art. 13, n'est pa comprise
duns ceUI de ses biens qui serviront de garantie
á la dot de la Princesse Imperiale, ou SUl' les
queIs Son Altesse Imperiale aurait á exerce~ des
réprises,

En elfet celte rente ne peut y être sujelle, cal'
le Cornle d'Eu n'en peut disposer á cet etret. Elle
est la parl du Comte d'Eu dans la renle apana
gere de sa mére. Par sa constitution celte rente
doit apparlenir a perpetuité, e par portions éga1es,

. aux enfants de la feue Duchesse deNemours, née
Princesse Victoire de Saxe-Cobourg-Gotha. Par
suite de celte condi1ion la feue Duchesse de Ne
rnours n'a pu disposer d'aucune partie de cetle
rente, pas mêrne en usufruit. Au decés du Cornle
d'Ell la rente qui llli appartient devra être par
tagée en parties égales entre ses enfants. Au cas
de san déces sans descendence, ou aTI cas de
l'extinction de sa descendance, Sii rente'devra re·
touroer par por1ions egales á ses fl'éres e Sfiurs
ou á leur descenclance, e1 aux mêmes conditions;
et au cas de l'exlinction de la descendance de la
feue Duchesse de Nemours, sa rente fait retaur
á ses freres Auguste e Leopold OTI á leur des
cendance et au mêmes conditions. La destination
de cette rente ne peul être en rien changée par
ceux qui en jouissent.

'otre ExcelJence se rappelIerà qui la nalure
de ceLte rente avait· appelé son a1tention el.la
mienne 10rs de la redaclion du cont1'at; et qu'ü
a Clé 1'econnne d'un cornrnun acco1'dqui celte q~es

lion élaitregic par le droit commun, c'es1-a.-dl~e,
qui monseigneur 10 Comte d'E-u ne pourralt dlS
poseI' de celte renle qui, comme iI la possede; en
d'auLres lermes, qu'elle ne pourrait jama~s Çlrc
a1 ienée ou retenue pour servir de garantIe a la
dot de la rrincesse lm~eriale.

C'csL cet uccord purement rorbal entre Yalre
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Excellence tt moi qui Son Allesse Royale désirc
voir exprimé dans la réponse á la presente lettre.

2.0 Art. '17. Le second § de cet art. dit: « Se
em tal caso Sua Alteza Real o Conde d'Eu, tendo
um ou mais filhos, recusar cumprir a obrigação
de, logo que fôr chamado pelo Imperador, voltar
ao Imperio e neHe permanecer, ernquanto o mesmo
Augusto Senhor assim o entender, reputar-se-bu
que renunciou a todas as vantagens que lhe são
garantidas, »

San Altesse Royale 1e Duc de Nemours demande
qu'i1 soit ajoute á cette derniêre phrase les mots
suivants: « par le § '1. 0 du present article. »
Sans cela, ajoute Son Altesse Roya1e, le Comte d'Eu
se trouverait dépouillé de touts les avantages qui
lui aurait été faits en dehors de la dot de la Prin
cesse, entr'autres de cellX stipulés á l'art. 16, tan
dis que les ob1igatioDs de cet article peseraient,
SUl' lui en tous caso I1u'y a pas la reciprocité, cal'
si le 2.° § de farto 17 était maintenu te1 qu'il est,
la donation slipll1ée en faveur du Comle d'Eu dun
l'art. ,16 ne serait plu? pour llli qll' une allocation
temporaire et revocable, puis qu'il serait exposé
á s'en voir privé.

Cette observation du Prince est fondée. II semble
que sansalterer Ie textedu contrat l'Empereur pour
mit, Ie sousigné oserait même dire devmit recon
naitre qn'il entend que les d'isposit'ions du 2. o § de
l'art. 17 ne sont applicables qu' aUIli avantages
que 80nt garantis au Comte d'E'l~ par' le ·1. o § d'l~

dit article. Votre Excellence et moi dans la 1'e
daetion du contrat n'avons en effet jamais en la
pensée qu'elles pussent être appliquées á la art.
16. Et c'est précisernent parce qui cette pensée
ne nous éLait pus venu, que nous ne l'avons pas
énoncée plus expliciLement au 2.· § de l'art. 17 .
. C'est celte inLérprélation de l'art. 17 dont
Je demande l'insertion duns la reponse de Votre
Excellence, au nom de Son Altesse Royale le
Due de Nérnours.

3. o En fin je demande encore á Volre Excel
lence de vouloir bien prendre los ordres de rEm·



perrm, pnur êlrc aulol'i é LI r,on::;laLer rlan li
reponse a la presente leUre la porteé que Sa Ma
jesté Imperiale et Votre Excellence eu san Don~
oot eotendu donner au § 4·emo de l'art. additioonl'l.
Je veux dire (faisant appeI au souvenir de' otre
Excellence SUl' la redaetiou des termes de la lra
duction en français) qu'i1 a Me bieo conveou que
Son Allesse Royale lê Comte d'En, dans le cas
de ve~tvage sans en{ants, tout en cosnervant les
honnenrs de son grade duns I'armée brésiliennc
ct le quart de la dotution de la Princesse 1m
périale, San Epouse, serait nffranchi des obliga
tions cootractées par les arts. 2, 3, et 5, et pour
rait repreodre toute sá liberté de 1'esidence et
d'action ho1's de l'Empi1'e du B1'ési1.

Je prie Votre ExceUence, l\Joosieu1' le Ministre
d'agréer l'assurance de la haute considératioll
de votre três humble et trés obeissant se1'viteul'.
-General ctc. C. D1tmas.

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 118G4..
Exm. Sr. Genera1.-Tenho 11 honra de res

ponder á carta que V. Ex. me dirigiu em 27
do corrente.

Encarregado por S. A. real o Sr. duque de
Nemours, pede V. Ex. que essa sua curta, e a
resposta que lhe devo dar sejão aunexadas ao
contracto de c.asamento de S. A. Imperial a Sra.
D.Izabel Christina com S. A.Ueal o Sr. Conde
d'Eu.

Accedendo ao pedido de V. Ex. tenho a honra
de declarar, que os artigos do contracto, nos
qaaes se refere u carta de V. Ex., devem ser
interpretados do modo seguinte:

Quanto ao 1. o ponto da curta de V. Ex., é
claro, que o apanagio, mencionado no § 3. o do
art. 13, nilo póde estar comprehendido na
clausulas relativas aos bens de S. A. Real;.e
assim fica expressamente declarado como deseja
S. A. Real oSr. Duque de Nemours.

A faHa de uma declaração explicila da naLl!·
reza e condicões da. instituicão desse [IpanaglO• •
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foi o motivo de se não haver feito esta excepção
expressa nas clau~ulas do contracto.

Quanto ao 2. ° ponto, não se co.llprehendem
na bypothese, figurada na 2. a parte do art. ~ 7
do contracto, as conces ões reciprocas, feitas
pelos Augusto Esposos no art. 16, a quaes
por sua natureza se excluem da renuncia que
neste caso é imposla aS. A. Real.

Comprebende-se porém nessa hypothese do
8rt. 17 2. a parte, o patrimonio de que falla
o art. 20; reputar-se-ha tambem que S. A. Real
renunciou á posse e usufructo. dos bens patri
moniaes, assim como renunciou ao do predio,
que faz parte dos mesmos bens.

Do mesmo modo se comprehendem na referida
hypolhese da 2. a parte do art. 17 as honras mi
litares.

São porlan to sómente as vantagens do art. 16
os que conserva S. A. Real lia hypothese da
clausula do contracto que se trata de interpretar.

Na 'I.' parte do mesmo art. 17, isto é, no
caso de S. A. Real, viuvo com, ou sem filhos,
continuar a residir no Imperio, ou ausentar-se
com licença do Imperador, se dp,ve .entender,
que conserva a metade da dolação, o usufructo
do predio destinado para sua habitação, e dos
outros bens palrimoniaes, as vantagens do art.
16 e as honras militares.

Quanto ao 3. ° ponto, na hypothese do § LO
do artigo addicional, S. A. Real não tem as
obrigações prescriptas nos arts. 2.°, 3.° e 5: do
contracto. Deve-se entender porém que neste
caso S. A. Real só conserva as honras militares,
ii 4.a parte da dotação, e as vantagens do art.
16: perde o usufructo do predio e dos outros
bens patrimoniaes.

Renovo a V. Ex. os protestos da alta conside
ração com que sou.-De V. EX.-fllm. e Exm. Sr.
General Cr)llde Dumas.-Attencioso criado.-José
Liberato l?arroso.

T. 58
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'Tratallo entre o Senhor D. Pedro II Imperador do Brasil e o
duque de Saxe Cobul"go e Gotha, para os desposorios deSua
Alteza a Serenissima Princcza D. Leopoldina com o prindpe
Luiz AugusLo Maria Eudes de Cobul'go e GOLha, assignado
em Vientla d'Austl"ia em o 1.° de Novembro (]e 1S6~, e raLifi
cado por parte (]o Brasil em 13 de Dezembro do <Uto anno
e pela <lo Duque de Saxe Coburgo e GOlha em 26 de Janeiro
<le 1865. (1)

DO ARCHIYO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS.

Em nome da Santissima e Indi'visivel Trindade.

Saibão todos que II presente virem que, como
Sua Alteza o Sr. Principe tuiz Augusto ~\arja Eudes
de Coburgo e Gotha, duque de Saxe, filho de sua
alteza real o senhor principe augusto tuiz Victor
de Coburgo e Golha, duque de Saxe, e de sua al
teza real a senhora duqueza Clementina, sua es
posa, tenha com a autorisação de seus augustos
pais, e com a de sua alteza real o duque de Saxe
Coburgo e Golha, seu primo, pedido em casamento
a mão de SUll Alteza a Senhora Princeza Dona Leo
poldina, Thereza, Francisca, Carolina, l\Iichaela,
Gabriela, Rapbaela, Gonzaga, filha de Sua l\lages
tade o Imperador Constitucional e Defensor Per-

(1) Trocárão-se a ratificações, a<lditando-se algumas decla
rações, em GOlha, aos 18 de Fevereiro de 1865.

, o Watado acompuuha o urligo addicional da mesma data.
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petuo do Brasil, e de Sua Magestade a Imperatriz
Dona Thereza Christina, Sua Augusta Esposa, e
como Sua MagestarJe o Imperador tenha promet
tido consentir neste casamento;

Afim de estreitarem cada v.ez mais os lacos de
amizade que os unem Sua Magestade o Imperador
do Brasil e sua alteza real o duque de Saxe Co
burgo e Golha, escolhêrão e nomeárão para regular
econcluir solemnemente as convencões matrimo
niaes, seus plenipotenciarios, a sabér :

Soa Magestade o Imperador do Beasil, S. Ex. o
SI'. Miguel 1\1aria Lisbuu, membro do seu conselho,
gl'llOcle dignj tario dil orc] em j mperial da Rosa,
commendador da de ChL'isto, veador de Sua Ma
gestade a Imperateiz, enviado extraordinario e
ministro plenipotent'iario nos Estados-Unidos da
America do Norte..em missão especial junto de
sua alteza eeal o duque de Saxe Coburgo e (-rotba;
esua alteza real o duqne de Saxe Coburgo e GOlha,
8. Ex. o barâo Emilio Pawel Rammingen, conse
1l1ei1'o de estado intimo, chefe do departamento do
minisLerio dos negocios da casa ducal,_ camarista,
commendador da ordem ducal sClxonia de Ernesto
oPiedoso, commcndador da ordem reill de Christo
de Portugal, e da ordem real de Leopoldo da :8el
gica.

Os quaes., depois de se terem respectivamente
communicado seus plenos poderes, que sendo
achados em boa e devida fórma, convencionárão
nos artigos e condições do contracto de casa
mento, como se segue:

Art. '1. o Apromessa de Sua Magestade o Impe
rador do Beasil de consentir no casamento de Sua
Alteza a Senhora Princeza Dona Leopoldina, The
reza, Francisca, Carolina, Michaela, Gabriela, Ha
phaela, Gonzaga, Sua Augusta Filha, cuja mão
lhe foi pedida em nome de sua alteza real o se
nhor principe Augusto Luiz Victor de Coburgo e
Go~ha, duque de Saxe, para seu filho sua alteza o
prmc.ipe Luiz A.ugusto Maria Eudes de Coburgo e .
Gotha, duque de Saxe, não continuará a ser obri
gatoria, se o presente tratado nüo fôr ratificada:.
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por Sua 1\'1' gestade Imperial, e se o casamento não
tiver lugar no dia que Sua Magestade Imperial de
signar; ficando não obstante subentendido, que a
realísClção deste acto nãu dependerá da troca das
ratificacões.

Art. ·~.o Ocasamento se celebrará no Rio de .la
neiro seguudo as fórmas e solelUnidades prescrip
tas pelos lji.lUOneS e constituição da igreja caLho
lica apostolica romana.

Al't. 3.0 Emquanto no entender de Sua i\Iagcs
tade o Imperador, a sllccessão de ~ua Alteza
Imp~rial a Senhora Princeza Dona Isabel, herdeiru
presumptlva da Coroa do Brasil, niio esliVt'r bem
firmada, sua alteza osenhor príncipe Luiz AurlJ~lo

Maria Elldes de Coburgo e Gotha, duque de Suxe,
obriga-se a. não aceitar posição a1guma, que não
possa deixar immediatamente no caso de que ve
nha ü er o esposo da herdeira presumptivd da
Coroa Brasileira; e a não aceitar cargo algum sem
o prévio consentimento de Sua Mugestade o Impe
rador ou de seus successores.

ArL 4. o Emquanto, a juizo de Sua l\Iageslade o
Imperador, a suecessão de Sua Alteza Imperial li

Senhora Princezil Dona Isabel, herdeira presump
tiva da Corôa do Brasil, não estiver bem firmada,
sua alteza o senhor principe Luiz Augu to ~J?l'ia
Eudes de Coburgo e Gotha, Duque de Saxe obl'laa
se a trazer ao Brasil Sua A.ugusta Esposa para que
ahi tenha lugar o nascimento de seus augusLUs
filhos. .

Art. 1). o Além do convencionado no artigo p]'(~

cedente, sua alteza osenhor principe Luiz AUgll lo
.Maria Eudes de Coburgo e Gothu, duque de Sax.e,
obriga-se a residir periodicamente no Brasil ~om

Sua Alteza a Senhora Princeza Dona LeopoldlDa,
Thereza, Francisca, Carolina, Michaela, Gabriela,
Raphaela, Gonzaga, sua futura esposa.

Art. 6. 0 Sua Magestade o Imperador garan~e a
Sua Alteza a Senhera Princeza Dona Leopoldmu,
Therezil, Francisca, Carolina, l\1ichaela, Gab.riela,
Raphaela, Gonzaga, segundo o convencionado e

os termos da lei n, o HH'7 de 7 de ~lllhQ d~ 1861-\



cujfl cópia vai annexa a esta convenção, o se-
guinte: (2) .

1. o Aquantia de trezentos contos rie réis par' a
acquisição de casas no Bl'asil destinada para a ha
bitação de Sua Alteza e de Seu Áugustu Esposo, ou
cnlão a quantia de dezoito contos de réis annuaes,
para o aluguel de casas para o mesmo fim, em~

qllan to a dita acq uisição não fór realizada.
2." Dllzentos contos de réis pal'a as despezas do

enxoval e outros objectos de uso para os Augus
tos Consol'tes, podendo uma parte ser empre:;rada
antes do casamento, e a outra entl'egue ao senhor
principe Lllil Augusto Maria Ellde , quando o exi
gir, a fim de ter o destino prescripto por IRi.

3. o Adotação annuül de cellto e cincoenta con
to de réis, pagaveis mensalmente, a contar do dia
da celebração do casamento, ernql1anto os Augu'
to coosortes não estabelecf\rem seu domicilio fó
ra do Brasil; cessando de de então il dotação que
a Augusta Princeza recebe actualmente.

4." Aquantia de mil e duzentos contos de réi ,
pagaveis de uma vez, como dote, quando Suas .\ [
tezasc tabelecerem seu domicilio fóra do lmperio.

Art. 7.° O dote de mil e duzentJs contos de réis
só será entregue aos Augustos Consortes no caso
que estubelecão seu domicilio fMa do Imperil), e
pago quandó declararem que fixão seu domicilio
fora do Brasil, effgctuando-se o pagamento em
dinheiro ou letras sobre Vienna 011 sobre Londres,
e dando Suas Altezas conhecimento ao governo de
suu rcsolucão sessenta dias antes de a realisar;
e uma' vez pago este dote, cessaráô todas as presta
çõ~s estabelecidas pelos paragraphos 'I. ° e 2.° do
artlgo 1. 0 da lei acima mencionada, isto é, os
cento e cincoenta contos de réis de renda annllal,
o tresentos contos de réis para ncqui ição de ca
sas, ou os dezoito conlos de réis para o aluguel
destas, mas se li acquisição de casas para residencia
de Suas Altezas esliver já realisada, elles lêm o di-

(2) Vill. C.oIlccção de leis do BrasU.
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reito de a conservar para Sl1a habitacüo, salvo o
caso do urtigo seguinte. •

Art. 8. o no caso em que sua alteza o sonhar
principe Luiz Augusto Maria Eudes de Coburgo e
Gotha, üuque de Saxe, sobrevivendo á Senhora
suu Esposa, deixe o Brasil para estabelecer seu
domicilio fMa do Imperio, perderá todo o direi
to ú conservacão das caslls.

A1't. O. o Os' futuros Consortes se compromettem
a não alienilr o eapital do dote, com o fim de as
segurar a sua conserVa~iã(\.

Art. 10. Sua Alteza a Senhora Princeza Dona
Leopoldina, Therezu, Frimei ca, Carolina, Micbae
la, Gabriela, Ruph;lela, Gonzagil, traz para o casal,
além das som mas declaradas nos artigos prece
dentes, suas propt'iedades emjoias e oulros ob
jectos que possue actualmente.

Art. II Sua alteza o senbor principe Luiz Au
gusto Maria Eude de Coburgo e Gotha, Duque de
Saxc, traz por sua parte para o casal o seguinte:

1. o Os objectos que lhe pertencem pessoalmen
te, como joias e outros.

2. o Ocapital de um milhão de francos, flue re
cebe de seus pais.

3. o Arenda annual de quarenta mil francos,
que lhe senl paga de tres- cm tres mezes pot' seu
pai, sua alteza real o senhor principe Augusto
Luiz Victol' de Cobl1rgo e Gotha, Duque de Saxe, a
conlar do dia da celebração do casamento, até o
da morle do ultimo; ficando entretanto, suben
tendido, que se sua alteza o senhor principe Luiz
Augllsto Maria Eudes de Cobuego e Gotha, Duque
de Saxe, estabelecer seu domicilio no Imperio do
Brasil, o pagamento desta renda cessará ipso (acto
sem' pagamento de capital correspondente

Art. ,12. Sua Alteza a Senhora Princeza ]lona Leo
poldina, Thereza, Francisca, Carolina, Michaela,
Gabriela, Rapl1aela, Gonzaga, com a autol'isa9ão
de Sua Magestade o Imperador, seu Augusto PaI,.e
sua alteza o senhor principe Luiz Augusto Mana
Eudes de Coburgo e Gotha, Duque de Sax~, c~m

autorisação de sua _alteza real o senhor pnnc1llB
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Augusto Luiz Victor de Cobllrgo e Gotha, Duque de
Saxe, seu augusto pai, declarão que se casaráo sem
commllohão de bens.

Por consequencia o esposo que sobreviver não
terá direito á propriedade dos bens e ás vanta
gens pecuniurias com as quaes o outro esposo
tiver entrado pessoalmente para o casal; e quanto
áquelles que tiver adquirido depois do casamen
to mediante boa administração, successão QU
doação, o esposo sobrevivente terá o usufl'ucto
da parte de.stes bens, dos quaes o esposo fal
lecido tivesse podido dispôr livremente por tes
t'1lmento.

Art. 13. Quanto ás vantagens pecuniarias conce
didas pela lei n. ,1217 de 7 de Julho de 1864, Sua
Magestade o Imperador do Brusil, em virtude das
disposiç.ões do artigo segundo desta lei e do arti
go segundo da'lei n. 166 de 29 de Setembro de
~840, cuja cópia vai annexa á presente convenção,
garante: (3)

1. o Que o esposo sobrevivente continuará a re
ceber metade da dotacão de cento e cincoenta
contos de réis, emquarito residir no Imperio, ou
delte ausentar-se com licença do Imperador ou
de seus successores.

2. o Que se Sua Alteza a Senhora Princeza Dona
Leopoldina, Thereza, Francisca, Carolina, l\'I ichae
la, Gabriela, Raphaela, Gonzaga, vier a faHecer
depois de ter recebido o dote sem deixar herdei
ros necessarios nascidos de seu casumento, sua
alteza o Sr. principe Luiz Augusto Maria Eudes de
Coburgo e Gotha, Duque de Saxe, terá o usufr ucto da
metade da renda deste dote; e qlle se ella deixar
taes herdeiros, o senhor principe terá sómente o
terço desta renda.

Se Sua Alteza a Senhora Princeza D. Leopoldina,
Thereza, Francisca; Caroli na, l\'Iichaela, Gabriela,
Raphaela, Gonzaga, sobreviver á seu augusto es
poso -sem deixar herdeiros necessarios nascidos

(3) Vill. citada Colle r:rro.
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do seu casamento, ella terá direito ao usufructa
da metade da renda do dote de um milhão de
francos, trazido pelo princi pe, e se este deixar
herdeiros, terá sómente o usufructo de um terço
desta renda.

Art. 14. No caso que Sua Alteza a Senhora Priu
ceza Dona Leopoldina, Thereza, Francisca, Caro
lina, Michaela, Gabriela, Raphaela, Gonzaga, ve
nha a ser a Herdeira Presumptiva da Corôa do
Brasil, e que Sua Alteza e seu augusto esposo se
jão chamados para fixar seu domicilio no Brasil
depois de te!' recebido o dote de mil e duzento
contos de réis, e este dote tiver tido uma taxa de
juro inferior á representada pela dotaç,ão, esta
dotação, de cento e cincoenta contos de reis' lhe
será paga annualmcnte conforme o dispõe a lei;
com a condiçào, porém, de que o capital do dote
será restituido integralmente pelos Augustos
Priucipes ao tbe50uro pnblico nacional do Brasil.

!\'Ias se esta restituição fôr apenas parcial, a do
tação só será paga a Suas A.ltezas na proporção da
parte do dote que elles houvessem dé restituir.

Art. 15. Apresente convenção será ratificada
por Sua J\lagestade o Imperador do Brasil e por
sua alteza real o Duque de Saxe Coburgo e Ga
lha, e as ratificações serão trocadas em Coburgo
no prazo de qoatro mezes, contados desta data ou
antes ..;e possivel fôr. .

Em fé do que nós plenipotenciarios respectIvos
a assign<Ímos de nosso' punho e sellámos com o
sello elas nossas armas. .

Feito em duplicata em Vienna, no primeiro de
Novembro do anno da Graca de mil oito centos
sessenta e quatro. -(L S. fMiguel ,~laria Lisboa.
-( L. S. ) Barão Pawel Rammingen.

ARTIGO ADDICIONAL.

As altas partes contractantes convém em que as
estipulaçõe dos artigos terceiro e quarto da con
venção entre Sua Magestade o Imperador do
Bra il e na alteza real o duque de Saxe Coburgo e



Gotha para o casamento entre Sua Alteza a Senhora
Princeza Dona Leopoldina, Thereza, Fanei ca,
Carolina. Micbnela. Gabriela, Raphaela, Gonzaga e
sua alteza o senhor principe Luiz Augusto Maria
Eudes de f.oburgo e Gotha, duque de Saxe, assi
gnada em Vienna no dia de hoje, nüo serão consi
deradas em vigor senão emquün to Sua Alleza Impe
rial a Senhora Princeza D. Isabel, herdeira pre
sumpliva da Corôa do Brasil, não tiver dous filhos.

Este artigo terá a mesma força, como se fosse in
serido palavra por palavra na mencionada con
venção, e a convenção não será válida, se o dito
urtigo não fôr igualmente ratificado.

Vienna, no dia primeiro de Novembro de mil
oiLocentos sessenta e quatro. (L. S.) Miguel
lllaria Lisboa. (L. S.) Barão de Pawel Rammingen.

Auto da tI'oca das ratUlcações da convenl(ão matrimo
nial deS.A. 11 Sr. duque de SaxecS. A. a Sra. Pl'in
ceza D. I.copoldilla.

Os abfiixo assignados, Marcos Antonio de Araujo,
do conselho de Sua Magestade o Imperador do
Brasil, seu guarda-roupa honorario, commell
dador da ordem de Chdsto, condecorado com a
real ordem da Aguia Vermelha da Prussia de
1. a classe, grã-cruz da real ordem dos Guelphos
de Hanover, do Danebrog da Dinamarca e de
Pedro de Oldemburgo, seu enviado extraordinario
e ministro plenipotenciario junto de sua mages
tade o rei da Prussia, etc.. e o barão Emilio de
Pawel Rammingen, conselheiro de estado intimo
de sua alteza real o duque de Saxe Coburgo e
Gotha, chefe do departamento ministerial dos ne
gocios da casa ducal e guarda roupa, commen
dor da ordem ducal Saxonia de Ernesto o Piedoso,
grã-cruz da ordem imperial de Francisco José
d'Austria, commendador da ordem real de Christo
de Portuglll e commendador da real ordem de
Leopoldo da Belgíca, tendo-se reunido no castello
de Freedenstein em Gotha, para procederem á
troca das ratificaçõe,; da convenção matrimonial e

1'. 5!l
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do artigo addicional celebrada em Vienna enlI'e
Sua Mageslaue o Imperador do Brasil c sua aHezu
real o senhor duque de Saxe Coburgo e Gotha no
dia 1.• de Novembro do anno proximo passado, e
havendo conferido e achado a dila convencão em
boa'e devida fôrma, accordárão em fazei: ü se
guinte declaração:

Que a successão de Sua Alleza Imperial aSenhoru
Princeza Dona Isabel, herdeira presumptiva da
Corôa do Brasil, se reputará segura, para o elfeilo
de se tornarem sem vigor as disposi~.ões dos arls.
3. o e ti-. o da convençiío, havendo dous filhos ü"os
da mesma Augusta Senhora, sempre que se der
qualquer das hypolheses dos sobl'edilos artigos.

Que antes mesmo de considerar-5e segura a
successão de Sua Alleza Imperial, como fica decla
rado, deixaráõ tambem de ler vigor as disposições
dos mencionados arls. 3.· e 4.· da can enção,
quando a successão ma::culina de Sua Mageslade o
Imperador do Brasil, ou a de Sua Alteza a Senhora
Pl'inceza Dona Leopoldina estiver bem segura, DOS
termos do art. 2. o do contracto matrimonial da
Senhora Princeza Dona Isab'el.

Que em relação ao ar'L 8. o da presente con
venção, fica subentendido que, só quando, em vir
tude do disposto no art. 7" da lei de 29 de Se
tembro de 1840, por falta ou extincção da succes
são, houverem de ser consideradas propriedades
nacion, es as casas aque se refere o mesmo a-rt. 8."
da pres ute convenção, é que sua alteza real o
senhor principe Luiz Augusto Maria Eudes de Co
burgo e Golha, duque de Saxe, perderá o direito
que lhe é conferido de conservar as ditas casas.

Que ás casas de que trata o citado art. 8.· ~a
presente convenção, será incorporado um patn
monio em terras pertencentes á nação, o qu~l a
assembléa geral legislativa do Imperio ulterlür
mente determinará sobre informacão do governo;
e assim passará aos descendentes, ·segundo a. or
dem da successão estabelecida na ordenacão livro
4,. o, titulo 100, que fica para este eifeito em vigor,
no- termos da leis' n. 166 de 09 de Setembro



ue '18.W, e n.O 01.217 de'1 de Junho do corrente
anno.

Que todos os bens comprehelldidos no palri
monio serão considerados como proprios llücio
Mes, se suas altezas monerem sem descendencia,
ou quando esta venha a extinguir-se depois da
sua morte. (4)

Que serão ooncedidas á sua alteza real o senhor
príncipe LuizAugnsto Maria Eudes de Coburgo e
Gobba as honras do posto de almirante da urmada
brasileira, propondo o governo brasileiro á as
sembléa geral legislativa a effectividade do mesmo
l)Osto para sua alteza, que o conservará emquun lo,
tiver seu domicilio no Brasil, ou emqllanto embora
ausente do Impei"iD com licença, não occupar
qualquer posição, que não possa deixar qu' ndo a
mesmo governo entenda que não deve subsistir a
licença, sem a qual não poderá occupar aquella
posição, conservando a effectividade. (5;

Convierão por ultimo os abaixo assignados. em
que estas declarações tenhão a mesma forç" e vigor
das estipulações da convenção, como se e tives
sem expressa e claramente enunciadas no texto
original della.

Em fé do que nós, os plenipotenciarios respec.
livos as assignálllos ({om os nossos proprios pu
nhos, e lhes fizemos pôr o sello de nossas Mmas.

Feito em duplicata, em Galha aos 18 de Fevereiro
do anno da graça de '1865. (1. S.) JJarcos Antonio
de Ara~tjo. (L. S.) Barão Emilio Pawel Ramm'in
gen.

(!I) Para cumprimento desla declaração o ga.binete imperial,
na sessão ue 27 de Junho de 1866 ofl'ereceu ao corpo legislativo
1Ima proposta fixanllo o paLIimonio de Lerras a que se ella re
fere em duas porções: de quarcn L~ e nove .l~guas quadradas
cada uma, Ilas provinclas do Parana e elo Espll"lto Santo. A re
ferida propo la approvaua Ila camara dos uepuLados foi remeL-·
lida ao senado em 16 de AgosLo ue 1867, e pende de decisão.

(ã) As decla.rações COIl Lanles desle aulo forjo upprovuda.s
\leia lei 11.°1203 de 8 o(] e Julho d 18615.
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COllvcniu de p:n.

DO ARCHIVO DA. gEGRETAIUA DE ESTADO DOS NEGOClOS
ESTRANGEIROS.

ProtocollO' da negociação de paz celebrada na
villa da União.

HavendoS. Ex. oSr. D. ThomazVillalba,como
présidente rec.onbecido por um dos belligeranlcs,
manifestado a S. Ex. o Sr. brigadeiro general D.
Venancio Flores como chefe reconhecido pela ou
tra fracção dos orientaes, e aS. Ex. o. Sr. c.onsc
lheiro Dr. José Maria da Silva Paranhos, como re
presentante diplomatico do Brasil, seus desejos
de fazer cessar quanto antes a guerra interna c
externa em que se acha a republica, evitando-se,
se é passiveI, nova effusão de sangue e novas
desgracas entre irmãos e uma nacão vizinha, CIl
ja amiiade deve ser um empenho 'honroso e gra
to para ambos os governos;

E tendo S. Ex. o Sr.· ministro residente de Ita·
lia D. Raphael Ulisses Barbolani, ao annunciar
esses pacificas, ill ustrados e patrioticos ~enti
mentos de S. Ex. o Sr. D. Thomaz Villalba, decla
rado que o fazia por encargo deste e em nome
de todo o corpo diplomatico de Montevidéo, e
solicitado para a negociação de paz uma sus
pensão de armas, como reciprocidade do que por
parte de um dos belligerantes já se havia ordena
do a guarnição da praça de Montevidéo :

Foi esta medida ordenada por parte de S. Ex.
o Sr. brigadeiro general D. Venancio Flores, e
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deSS. EEx. osRrs. vicc-almirantc Barão de Ta
mandaré c marechal João Propicio Menna Bar
reto, generaes em chefe da esquadra e exercito
do'Brasil; c manifestou-se ao mesmo tempo, pe
los orgãos competentes dos belligeruntes allia
dos, que as aberturas feitas por parte do outro
belligerante serião acolhidas com °mais sincero
desejo de evitar ú capital da republica, se fosse
possivel, as tristes consequencids de um assalto.

Verificando-se no dia seguinte ao daquellas
aberturas de paz, que tiverlio lugar a '16 do cor
rente mez de Fevereiro, a enviatura de S. Ex. o
Sr. Dr. D. 1\1anoeI Hcrrera y Obes, como orgão
e negociador autorisado por S. Ex. o Sr. D.
Thomaz Villalba para propor e ajustar as condi
ções da paz, que ambos os belligerantes desejavão
celebrar antes de um novo recurso ás armas;
reunirão-se nesta villa da União SS. REx. os Srs.
brigadeiro general D. Venancio Flores, conse
lheiro José Maria da Silva Paranhos e D. ManoeI
~errera y Obes, para entenderem-se sobre tão
importante assumpto.

Entre S. Ex. o Sr. brigadeiro general D. Ve
nancio Flores e S. Ex.. o Sr. D. Manoel Herrera
yObes, forão ajustados os seguintes artigos de
r~conciliação e de paz, pelo que toca á dissiden
C1a entre os orientaes : (1)

(1) o Convento lui approvado pelo seguinte docnmento:
Nota do presidente da l'epublica ao ministro bmsileil'o em missão

especial.- Presidencia da republica. - iUontevidéo , 20 de l?e
vereiro de 1865.-:- TenllO a !loma de participar á V. Ex. que
lll'estei a minha approvll.ção e l'atiHquei as condições ajustadas
entre V. Ex. e o Sr. geueral Flores para a pacificação da Te
~ublica por intermedio do meu commissionado ad /wc o Dr.
D. ~Ianoel Rerrera y Obeso .
.Ao fazei-o, é-me grato manifestai' a V. Ex. o meu reconhe

Cimento pela parte Importante que tomou na celebração dessa
convenção) que põe termo ás calamidades por que a republica
estava passando, assim como pela valiosa garantia que o Im
p.!lrio .do Brasil dá ao ajustado por intermedio de V. Ex., que
tao dIgnamente o representa.

Aproveito a opportunidade para manifestar a V. Ex. as se
gllranças de minha mais alta consideração. - A S. Ex. o SI',
DI'. José !\faria (.Ia Silva Paranhos i representante de S. 111. o
Imperador do Brll!>il.- Thoma:; Vil alba.

Vid. Relatorio dos negocias estrangeiros de 1860, annexos.
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i\l't. ,).0 Fica felizmente restabelecida a recon
ciliação entre a familia oriental, ou a paz e boa
harmonia entre todos os seus membros, :-em que
nenhum de11es possa ~er accusado, julgado QU
perseguido por suas opiniões ou actos politicos
e militares praticados na presente guerra.

))01' conseguinte, desde esse momento fica em
vigor a igualdade civil e politica enlre todos os
orientaes, e todos el1es no pleno gozo das garan
tias indi'9'iduaes e direitos politicos que lhes con
fere a constiluicão do Eslado.

A.rt. 2. o São 'exceptuados das declarações do
artigo precedente, assim os crimes e delictos com
muns, como os politicas que possão estar sujeitos
á jurisdicção dos tribunaes de ju~tiça, pOL' seu
caracter especial. (2)

Art. 3. o Emquanto não se estabelece o governo
e perfeito regimen constilucional, o paiz será re
gido por um governo provisorio presidido por S.
Ex. o Sr. brigadeiro general D. Venancio Flores,
com um ou müis secretarios de estado, responsa
veis, livremenle escolhidos pelo mesmo Sr. ge
neral, e demissiveis ad nutum..

Art. 4. o As eleições, assim para deputados e s~

nadares, como para as juntas economico-adrn~

nistrativas. terão fugar o mais brevemente pOS~l
vel, e logo que o estado interno do pai:?; o penlli.l
ta, não devendo em caso algum deixar de vel'l
ficar-se na época designada pela lei.

Em ambas as eleições proceder-se-ha pelo mo
do e fórma que as leisespeciaes tem determinad~,
a fim de assegurar a todos os cidadãos as mais
amplas garantias para 1.1. liberdade de seus Volos.

(2) Por nOla do ~overno orienlal de 12 de Março de 18ti1S foi
:JS egul':ldo ao enviado bl'asiJeiro conselheiro Par:lnhos, qll~
sendo submeltid:ls ao conhecimenlo do dito {(o,erno a lJlan,l'
feslações que aqueUe ministro lhe dirigira sobre o pro~celJ
roento de D.· Basilio Munoz, autor de iUl1umel'as tropelias c
depredações D:l fronteira da proviucia de S. Pedro 110 Sul, o
mesmo governo, :lpezar de já ter dado ordem pal'a que fosse
eUe Lr:lzido a Montevidéo a fim de respondrr sobre o aUCO
tados de que era aceusado, passava a renovai' as mesmas ordeo
para sali fazer á reclamação do referido cons.:! heiro.

Cil:ldo RBlatol'io , :l11Pe'IlS0S.



ArL. 5. o Flciío reconhecidos todos os gráos e
empregos militares conferidos até a data em que
mI' assignado o presente convenio.

Art. Õ. o Todas as propriedades das pessoas
compromettidas na contenda civil, que tcnhilo
sido occupadas ou sequestradas por disposições
geraes 011 especiaes das autoridades contendoras,
serào immediatamente entregues a seus donos e
collocadas sob a garantia do art. 144 da consti-
tuicão. '

Árt. 7. o Immediatamentc depois de concluido
o presente convenio, todos os guardas nacionaes,
que se aehão no serviço activo de guena, serão
licenciados, e suas armas recolhidas ê. deposita
das, na fórma do costume, nas repartições com
petentes.

Art. 8. 0 0 presente Convenio se considerará de
finitivamente concluido e terá immediata e pleLHl
execução, logo que conste por uma maneira au
Lhentica a sua aceitacão por parte de S. Ex. o
Sr. D. Thomaz Villalba, a qual será dada e com
municada dentro de vinte e quatro horas depois
de firmado pelos negociadores.

Ouvido o Sr. ministro de ~. M. a Imperador
do Brasil a respeito dos sobreditos artigos, de
c.larou S. Ex. que o accôrdo celebrado pelo al
hado do Imperio não podia ser senão applau
dido pelo governo imperial, que neHe viria bases
razoaveis e justas' para a reconciliação oriental,
e solida garantia dos legitimas propositos que
obrigArão o Imperia á guerra que ia felizmente
cessar. (3)

Tendo sido antes offerecido ao Brasil por S. Ex.
o Sr. brigadeiro general D. Venancio Flore~,

como seu aIliado, a justa reparacão que o ImperlO
havia reclamado antes da guerra", e confiando ple
namente o governo imperial no amigavel e hon-

(3) o manifesto expondo as ,razões da guerra e.ntre o Imperio
e, a republica Oriental, dirigldo pelo conselheIro paran.hos as
dilferenles legações acha-se impresso nos anncxos do dJLo Re-
lataria. •
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roso accôrdo constante das notas de 28 e 31 de
Janeiro ultimo, espontaneamente iniciado pelo
illustre general que vai assumir o governo su
premo do toda a republica; o representante do
Brasil declarou que nada mais exigia a esse res
peito; julgando que a dignidade e os direitos
do Imperio ficüo resalvados, sem a menol' quebra
da indepcndench e integridade da republica, e
cle harmonia com il politica pacifica e conciliadora
que se ia inaugurur neste paiz.

So Ex.. o Sr. Dr. D. Manoel Herrer:a y übes de
clarou que lhe era grato ouvir os sentimentos
moderados, justos e benevolos que S. Ex. o Sr.
ministro do Brasil tem expressado a respeito da
nação oriental; que folgava de reconhecer que
no accôrdo contido em as notas a que se refe....
fira o Sr. ministro, e cujas cópias authenticas
lhe agradecia, nada ha que não seja honroso para
ambas as partes; e que sendo esse accôrdo um
compromisso cuja satisfação caberá ao governo
provisorio, do qual serú chefe S. Ex. o Sr. bri
gadeiro general D. Venancio Flores, não podia
elle offerecer a menor difficuldade á celebração
da paz entre os orientaes, e entre estes e o Brasil.

E achando-se todos concordes no presente pro
tocoll0, lavrárão-se de11e tres exemplares que
forão assignados pelos negociadores.

Feito na villa' da União, aos vinte dias do mez
de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e cinco.
- José Maria da Silva Paranhos. - Venancio
Flores-Jlfanoel Herrera y Obes.

ACCÔRDO ANTERIOR AO CONVENIO.

Notas de 28 e 31 de Janeiro, trocadas entre o Sr. geD~ral
D. Venancio Flores e o Sr. conselheiro José Maria da sIlva
Paranbos, a que se refere o proLocollo acima.

Quartel-general do exercito libertador·. Colo
rado, em 28 de Janeiro de 1865.-Senhor ministro.
-A alliança entre o Brasil c a o arande °maioria
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dI! na(;iio oriental, que me 'ulJe a l1f)Jll'a ue re~

presellUu', cOlno general em 'hefe do exe!' 'ito
lilJertuuor, está feita. ElIa existe ue 11a milito
uos sC!ltimentos e nas conveniencias reciprocas,
lloje existe tambem nos factos, porque o triumpho
de Pôysandu foi sellado com o generoso sangue
dos bmvos de uma e outra naciollalidade.

Sempre fiz justiça ás nobres intenções do go
verno do BI'asil, sempre conHei no seu respeito
li independencia de minha patria, e na força do
principias de jusLiça e liberdade (jue prof'ssão
() povo IJrusi leiro e o seu illustl'e monal'cha.

Hoje, porém, tenho novos, penhores de eu
generosos sentimentos IHIJ'U com o povo oriental,
que turito amo, e sinto o dever de dar uma de
mori tração de meu reconhecimento, e de quanto
desejo esLrei tal' il solida amizade enLre os orien tae
e os brasileiros.

Como general em chefe dos ol'ienlaes que 001
poem o exercito libertador, e representão eOl
nossa honrosa cI'llzada a grande maioria de meus
compatriotas, cabe-me a honra de dar ao Brasil a
s~gUl'ançu de que as suas reclamaçõe , que mo
tIvarão o ultimatu1J1J de 4 de Agosto ultimo, serão
ullendidas com rigoro'u justiça e inteira lealdade
valendo esta minha declaração eomo empenho
de honra e acto solemne e perfeito da soberania
ol'i.ental, logo que estü sejü libertada da facção nc
hOJe a opprin:ie.

Os autores e compliccs notorias de delictos
c91~mellidos conlra as pessoas de subdilos bra-
11e1ros residentes em meu paiz, serão puniclu~

COm toqa u severidutle das leis da republica,
~e~clo destituidos immcdialamente, c sem pre
J.~1ZO dos respectivos processos criminues os que
ainda exercão cargos publicas .

.S~rão súspensos de seu empregos civis ~ú
mIlitares, subr:rieltidos ao julgamento ol'dinaI'lo,
lodos os indiciados de deI ictos contra os mesmo
l'eside~tes, uma vez que a legur;ão imperial t~nh.a
f9 rnec1clo ou fomeça, a respeito de Lac. JOdl
nduo , fundamento bastante para que o govem

T, fi
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do m 'U PUlL' PI) ':;,\ '(ln:ciCllGil,):,ãIlWlllc daI' s. c
exemplo de sua sevcl'ajusti<'::1, pelo O'rallne aprci'o
em que tem Uffin perfeita il1telligencia e amizad
com o Imperio do Brasil.

Os subctilos brasileiro que tellhão sido forçados
n qualquer serviço publico por auloridades cu
republica, serilo posto: em liberdade e indemni
sados dos prejuizos qne tenhão soffl'~do, lüo de
pressa esla reparação po a ser o 'denada pelo
abaixo assignndo ou por quem o substilua no
exercicio do poder supremo da republica.

Qbservar-se-ha slricturnentc o accôrdo celebra
do pelos t.lous governos cm notas rcverSUCl; de
28 de Novembro e de 3 de Dezembro de '1857, ii
respeito dos certifiados de nacionalidade pil.
sados pelos respectivos agentes consulares; bem
como o outro accôl'do sCtllelbanlemente estabele
cido por notas de ,I e 7 do dilo mez de Dezem~

bra, relativo ao alistamento para o servi<::o mili
lar dos· dous puizes. (4)

Cansidcrar-se-ha com força de lei, o terá plena
execllçüo uesde logo, o accôrdo de 8 de l\Iaio de
·1858, pelo qual o governo da republica, em virlu
de de um compromisso de honra, garanliu ás re
clamações brnsileil'üs provenientes do prejuizo
Ja antiga guerra civil o mesmo processo c ti mes
ma equidade que cOllcedeu ús reclamações fran
cezas c iuglczus da mesma origem. (5)

Os lrulados, cujos üutographos forão entregues
à chammas pelo furor dos dominadores ue nIon-

(1\ As I'evc!"a 5 obl'C OS CCrl i[ic:ldos ele lIacionalidade :J~hii()
e no J'clatol'io Ile 1S58, :llIn.,:-o {•. '\liIlJ:lIIll'JlLC expediu-se,
~obre r-te a . II 1\1 pl.O, a circular ,tc 2 de l'iOYClubro de 1009.
Yid. Relal.Ol'io ele 1,70.

Acerca das 1'l:laLiI'as ;tO :Jccôl'do do :Jlistamento militar, vid,
3,0 tOIl\O ele ta 01.11':1 [la:;. 317. ,

(5) Cit:Jdo tomo pag. 3~2. Em um:l C:JTk'l. do Dr. D. Andres
Lamas, antigo miui L1'O oriental no llrasil, junl:J :lO opusculo
publicado pelo eon elbeiro Pal'anho' (Rio de Janeiro, B. bL•
Gal'J1ier, li reir(l editor, I' la tlo Ou idor n. O 69, 18ü5), 50 re
o convenio, 35 im se expressa aqllclle ministro a respcilo desla
Importante prome sa: "Neste pOli to, a meu ver mui gra~'e,
foi-se :Jlém das exig-encias do 111 timatmn do consclheiro SaraIva
~ df'u- e ~lll1illo l1ue . e 11:\0 h:\yj'j pedido ... Jl
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tevidéo, .c uliulIurúõ a CI' fielmente respcitad 5

como lei" da republica a qtl está ligada a sua
palavra de honra, e que ambos os paizes tem o
dever de sustentar c cumprir. (G)

Ogeneral em chefe do exerci lo liberlador não só
cumprirá os ajustes preexistentes, acima indica
dos,mas aiuda se prestará com igual boa fé a cele
brar qunesquer outros élccôrdos neccssrlrios para
reatar as relações ele boa vizinhança e de recipro
ca seguralJ<.:a entre os dous povos.

COBlral!indo, Sr. ministro, em nome da gran
de maioriu' ela naçüo orier.lal, qne reprc ento,
estes sagrados compromissos, cu o 1'[\<,:.0, corno
ob crvei a V, Ex., levul10 pelo!'> estimulos de no 
so civilisação, e em cumprimento Coos deveres in
temacionaes, taes qUiles o ü"rnprellen ]pu sem
pre o gO\ orno oriental em suas época' cle grata
l'3cnrdacão.

Ao transmittir a V. Ex. anLas ucclaraçõcs, não
peço nenhuma segurança ele reciprocidade, por
qlJe não desejo tirul' a esle (lcto o seu c"ract(~r

de espontanea rcparaçi.ío do~ida ao Brasil, c
porque eslou certo de qlle o 11lllstrado governo
brasileiro ha de aLtendel' com a mesma nobre
za a quaesquer reclama(;ões fllodadas qlJe 111
tenhão sido ou sejão de fuluro apresenlada em
nome da republica.

Oabaixo assjgnado a segnra por ultimo ao g 
vemo de- ~. 1\1. o Imperador do Urasil, que li

republica Oriental, rlesl1c já, e com maior razão
quando fôr de lodo liberlada de cus actuaes op
pressores, prestará ao Imporia toda a cooperação
que esteja ao seu alcance, considerando como um
empenho sagrado a ~lla nlliança com o BrasiJ na
guerra ueslealmente declarada pelo' governo pa-

(6) Os diLos tratados forão restanrados pelo gener:ll Flores.
60mo chefe do governo da f'e!lublica Orienlal, por decreto de
28 de Fevereiro de 1865, que'declarou. cc sem effeito. como se
lIunca tivesse existido r, elilllinado da colletção das ltns da 1'e
7J!lblica o. decreto ri 'got'l'r/lodor A!JltilTC, qu.e annullou e ~on
d~mnou as cftamml'ls os lmlados celebrados com o Dras'tl "
Vld. Relataria d . 186J.
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raguuyo, cuja iogCl'encia nas questões intel'lJilS tia
relJublü:a Orienlal é uma preteoção ou aela e in
justificave1.

Oabaixo assigni elo se comprilZ cm rejlerar a\'o
Ex. as expre: ões de sua disliocta con. idcracül1
apre~o.-A' S. Ex. o Sr. consellleiroJosé ~lill'iu

da Silva Paranhos, te. - T"cll(tncio Flores.

'ota fio mini Lro bra~ilciro f'm 11l'~~ão c.pcçial ao prci\!l'IJI,'
do Estado Or\clIL:,I.

llssão especial do nrilsiL-BuenÇls-Avre., (-ln 31
de Janeiro de '~8G3. llllll. e Exm. Sr :-0 abniXQ
a signado, enviado extL'ulJl'qinal'io e mi{lis~ro' ple
nipotenciurib de S. M. o lmI)eratlor do Rrél'íl,
acreditado em mi 'lO spcC',ial jllIllo ú rcpublieu

rgentina, teve a honl"l de receber fi nola fJ~le S.
E, . o Sr. bl'iB"adeir genel'ül]L Yenuncio Flore'
lhe dirigiu em data de ~~ do corren le.

P la referida notll o Sr. ge[)el'all1J,mirc~la seus
sen limon los amigo vcis e j listas p~ra COIJ;l o Bra
sil, e contrahe em nome da nação Oriental, çomo
seu orgão fiel e corl'l}1clente, no caracter de ilU
tm'idade suprema e di cricionaJ'ia dç qu.e S0 ar.llil
revestido, o compromissu solcmÍle de satis(az~~'
ás reclamacõcs do ultimal·um brasilc~ro de 4 d
Ãgosto, (7)" enumeradas na' sup1'acitada. nota, e

,de fazer respeilar todas as eslipulaçõe~ vi,gente,
en tre o Imperio. e a repub1ica.

No intuito de evitar flltvros molivos de desa
ença entre os do 1 E tado e assen.tar sobr~ b.a
es solidas as suas boas relações de vizinhança,

o Sr. general a segura que o govel:no orien,ta1 e
prestará de bom grado a quaesquer outros aJus,
tes necessurios para se conseguirem aqu;el1es o,b
jectos, tão dignos da previsão e solicitude de am
bos os governos.

O Sr. general u 1'e centa que considera um
(1 v r de honra, a16rn de ser l,lma medida d c-

i Estc importante ,t!lil1w(um ;Il"lia-H: [lublicauo !lO Rolalaria.
,te íJ', ann xo 1, n. n Hl, pago, /IG,
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gurança vital para a rcpuhlil;ü, a lllliünça desta
com o Brn. iln3 guerra já declarada pelo governo
paraguBYO, o qual pela sua parle lem proc dirlo
c.;omo alliado do guverno de MonLevidéo. Aquella
allian~a é iambem llm f'l)\flcnlio .oJemnemenle
cOlltl'élhirlo pelo Sr. gen I'al, no SCll caraeler de
poder upr mo e discricionül'jo, e .. e farú tão e1'
fecLiva na praLica quanto fuI' po. 'iv<Jl á republica.
no termo' qlle lllteriol'mCHLe e alxordal' eutl'e
ps dous governos.

Oabl1i~w ll'iSiglludn len co.m a mais intima sati '
fação ii referiria nota de S. Ex. o Sr. general D.
Yennl1cio ~I()res, e agradecendo em nome do go
verno impericl! os conceito_ justos e amigayeis t;m
~JlIe ahllndu essa espootanea I1wnifestl1ç50, aceita
19nalmente ÇlS declarações de S. Ex. nos mesmos
termos e com o caracter de compromisso inter
nacional que S. Ex. lhes deu. Essas dec1araçõe~

sào dignas do espirito de ju tiça e rIa reciproca
estima e confiança que develJ;1 prcsidi~ ás r~laçõe
dos dous governos.

0, abaixo assigoüdo assegura por sua parte ao
Fil'. general, aiI!da que S. Ex. o não exija, que o
governo do Imperador tomará sempre a peito ga
rantir aos cidadãos orie.nLaes a protecçâo de qlle
elles careção sob a jurisdicção do Brasil, e que
nunca desattendeu, nem jámais deixará d~ pres
lar-~e de boa. fé, a qnaesquer legitimas e funda
das reclamà.llões do governo orienLal, ou de seus
cOI\cídadãos~ E' convicção do governo imperial
que, fqra d~ tão. razoaveis e honrosas condi
ções, a paz dos dous Estados será um bem pre
cario e seus' mutnos interesses não poderão i).t
tingir o desenvolvimento que ambos os governos
devem desejar.

Oabaixo assignado se compruz em aproveitar
~sta opportunidade para renOVal' a S. Ex. o Sr.,
general D. Venancio Flores as expressões de sua
perfeita estima e alta consideração. AS. Ex. o Sr.
brigadeiro general D. Venuncio [flores, ommaB,
vante em chefe do exercito lilJel'tudor. .]OiiG Jlnl'iq..
Q,C!' Silv{4 Paranhos. .
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J'ROTOCOi.LQ REiiEll\ ADO, E ADDICWNAl, AO CONVENIO
DE 20 DE FEVEREIRO.

Bcunidos S5. EExs. OS sr.nhores hrigMlciro ge
neral D. Yenuncio Flor:es, o conselheiro José Maria
da SIlva Paranhos, ministro do Brasil, por uma
parte, e S. Ex. o Sr. Doulor D. Manocl Hcrrcra
y Obes, por outra pnrte, pnnl concluírem os
ajustes relativos ao rust:Jbelr.cimcnlo da paz in
terna rln repl~blica, e de slIa. boas relações com
o Brasil, convierão em C] le fosse objecto de 11m
accôrdo reservado a satisfação que se exigia por
parte do Brasil pelo insulto f~ilo ao seu pavilhão,
nas vesperas desta negociação de paz e nus rua.
de Montevidéo, pOl' alguns allos func(}ionarios da
republica,

S. Ex. o Sr. ministro do Brasil declarou que
o referido insulto, ClljOS pormenore não dese
java e não devia. recordar nesta occasiiío, pa
recia ler sido calculado para estorvar todo lem
p9rarnento generoso da parte cio Brasil; mas que
o mesmo senhor ministro fazendo justiça aos
sentimentos elevados do seu governo, se limi
lava a reclamar que, além da demonstração .de
honra, e amizade que S. Ex., o Sr. brigadeiro
general D. Venancio Flores, por si, e cm no~c

da nação oriental havia promellido á bandeJffi
brasileira, segundo os estylos dos povos cultos,
como são o Brasil, e a republica Orienlal, fossem
obrigados a sahir do paiz por alg']m tempo os
autores deste triste feilo, (8)

(8) Os insnltM 1(: ql1 o minisll'O bra~ileil'o falia, forrio os
irro!<ados fi baodeir'a urasileira, alTaslada pelas runs de Moo·
Lcvidéo, sob as iosligações dos sequnzc do presillellLe AglllrrC,
!ncm bros proem inell tes do p:lrtido blanco. .

A. dcmllnst"açiio de ftonl'u e ami:ade a que se al1111\0 fOI prrf"
t~da pelo general F!OI'c , 101(0 depoi de sua ~nLratla nnque ~
Cidade, e Illlando .ia cra pOl' Lodos reconhecido .como ch~fl.
suprcmo da I'cpublic:1 ; m:lod;lOdo S:1\Y;\I' '0111 2t tiros, no fOll
de S. JO'é, (I ll:lYilhãO do lmperio.



A!lllLlilldo iI esta propojç:-'o . Ex. u ,'r. uri
badei 1'0 gellenll D. Venallcio Flores, e lamen
tundo S. Ex. o Sr. D. Manoei IIerrcra y übes
que as paixões Lia guerra hou vessem dad o lugar
a um facto que cite toi dos primeiros êl reprovar
cm sua coosGiencia , c em seu coração, propunha
não obstante, que os sentimentos de moderação
do Brasil não exigissem mais do que é nece 
sario p3ra o seu desaggra o.

O insulto disse S. Ex. o Sr. D. M':lOoel Her
rem y übes, nuo póde ser considerado como
feito pela naçiío oriental; e é por esta inteira
mente olJliLerüdo COin a demonstração que oíl'e
rece elar S. Ex:. o Sr. bi'igacleiro gcnera~ D.
Venancio Flores l a exigencia nestes momentos de
fazer suhir do pniz dons homens importantes
da defesa de Montevidéo póde levantar resisten
cias que hoje não encontra o patrioti mo de S.
Ex. o Sr. D. Thomaz ViHalba para conseguir
a paz sem mais effusiio de sangue; generoso
CQITIO se mostra, c se tem mostrado sempre o
governo de S. M. o Imperador do Brasil em suas
relações com o Estado Oriental" espera que
o digno representante do Brasil desistirá da se
gunda parte da sua exigencia que demais ser~l

satisfeita pela ordem natural dos acontecimentos
que se vão desenvolver; as pessoas compromet
tidas nesse facto, e com e11as oulras que mais
devem receiar de odios que só o tempo füz es
quecer, por acto proprio ausentar-se-hão de seu
paiz.

S. Ex. o SI'. ministro do Brasil, nllcndendo
ás considerarões de S. Ex. o Sr. D. 1\'lanoe1
Herrcrü y Oljes, e purll c.ondescender tambem
com outras proprias dos sentimentos concilia
dores de S. Ex. o Sr.' brigadeiro general D.
Venancio Flores, conveio e/H que ficou conven
cionado que os mais compromellidos no referido
desacato á bandeira brasileira serião obrigados
a sahir temporariamente da republica, se o não
fizessem espontaneamente ao tempo de procla
mar-se a paz.
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~(~Ild() ill~r.i ta .'la pl'oposla de S. Ex. o Sl'. mi
]IisLl'O do Brasil, deu-se por flnJa a conferenr.ia
da qual lavl'ou-'e o presente protocollo em Ll'es
exemplares, que vão assignados pelos tre ne
gociadores. Feito na villil da União aos 20 de Fe
vereiro de 1865. (9)

PIlOTOCOLLO CELEBRADO COM A REPUBLlCA ARGEN'I'I'lA
SOBRE A POSIçlo As_mUDA' PE[;O lMPERIO NO E T.tDO
ORIENTAL

Reunidos na secretaria do Illinisterio das re
lações exteriore', S. Ex. o Sr. ministro e secre
tario de estado d.esta repartição, Dr. D. Rllfino
de Elizulde, e S. Ex. o Sr . enviado extraordinario
e minislro plenipotenciario de Sua Magestade o
Imperador do Brasil, em missão especial junto
ao governo argentino, conselheiro José Antonio
Saraiva, a fim de conferenciarem ácerca das even
t.ualidades possiveis no Rio da Prata por causa da
que ·tüo oriental, concordárão cm protocollisar as
seguinles declarações em nome de seus respectiv~s

governos os qUiles, em vil'lude dos tratados Vl
g 'nle, , tem o dever e interesse de manter a in
dependcncia, a integridade de torritorio e a sobe
rania da republica Oriental do Uruguay.

'I." I\econllOcem que a paz da republica Orienttll
do Urugu3Y é a condição indispensavel para so
lu t;ão co rn piela e salist'actoriu de suas questões
e difliculcladc~ intel'lluciooaes com 11 mesma re
publica; e quê, auxiliando e promovendo essa
paz :sempre que ella seja compativel com o decól'O
dc eus rcspeclivos paizes e com li soberania da
rcpublica Oriental, julgão pratical' um acto pro
vcitoso não SÓ' essa republica, camo aos paize

(9) Dcste Pl'otocollo deli cOllliccimcnto ao senado <i conselheird
Paranhos em seu discul'sO pl'ol"crido, perante aqnclla cal~:tra"
P.I\ li d .Junho de 1835: c e tá lambem impl'c.50 no l'clcl'II\l)
0PII:;culo, lo 111 ~mo l'onwlhf'il'o, :1 p:lg. 96.
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limitrophes, que t.êm ro01 elJa reLI~ões mui cs-
pcciaps. .

2. 0 Tanto u republica Argentina como o Imperio
(lo Brasil, na plenitude de sua soberania como
Estados indepelldentes, podem em SlJas relações
com 11 republica Oriental do UruguilY, igualmente
soberana e independente, proceder nos casos de
desintelligcncia corno procedem todas as nações,
servindo-se para extingllil-n dos meios) que se
recon1tecem licitos pelo direito das gentes, com n
unica limila~iio de que, qUíllquer que sPju o resul
tado que o emprego destes meios produza, serão
sempre respeitados os tratndo que garantem a
independcucia, a integridade de tenitorio e iI so
)jcrania da mesma republica.

3. o Os "oyúnos argentino e o ele Sua l\lnges
lade o Imperador do nra~il, trntarúõ do ajuste de
suas respectivas questões com o governo oriental,
nuxiliando-se mutuamente por meios amigaveis
(ilmistosos) como uma prova do seu sincero desejo
de ver terminada 11 situação actual que perturba a
paz do Hio da Prata.

g, nesta conformidade, firmão nous de um só
lrol', em Buenos-Ayres, ao ~2 de Agosto de 186&·.
José Antonio Sarait;lt.~JJllfin() de Eli:alt1e.

'1'. 61
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Tr:lt~ltlo de alli~nç:l offcnsiv:l , e dcfensiv:l cntl'c o Imllcrio lIo
Brasil, c as rcpublicas ArgenLina, e 110 UJ'uguay, eonLI'a o go
vemo do Pat'agllay, assigllado fia cidade de Bllenos-Ayrcsem
01.° dc lIIaio rle 1Süil, e raLilícatlo por parLe do Brasil cm 23
110 ruCS1l1ú mez c anIlO (1)

DO ARCIUVO Dá. SECHETARL\. DE ESTADO DOS 'EGOCIOS
ESl'R1NGEmoS.

Nós Dom Pedro J[, Imperador Constitucional
e Defensor Perpetuo do Brasil, etc.. Fazemos saber
a toJos os que a presente carta de confirmaçiio,
1lpprovação c ratificação virem, que no primei~'o
dia do mez de Maio do corrente anno, se concluIU
e assignou-se. na cidade de Bueuos-A) res, entre
Nós e suas excellencias o Sr. presidente da repu
blica Argentina e o Sr. governadol' provisorio da
republica Oriental do Urugllny, pelos re pectivos
plenipotenciarios que se achavão munidos Llos
c.ompetcntes plenos poderes, um tratado de al
liança,otrensiva, e defensiva, cujo teor c o se
guinte:

O go, erno de Sua Magestade o Imperadol' do
Brasil, o governo da republica Argentina, e o go
verno da republica Oriental do Uruguay;

Os dons primeiros em guerra com o governo da
republica do Paraguay por Ih'a ter este declarado

(1) 'froc{'6io·se as ralificações cm llllcnos-Ayrcs a 12 e 13 de
JUIIL~ de 18G5•. entre o plcoipoLellcial'io br:lsileiro ~r:IlICJStO
O Lavlano de A.lmeida. Uo, a, c os minislros tias relaçocs cxLe:
)'tOres das dilas republicas D. Rufill~ de E!izaldc, e D. l,;al'lt>5
de Caslro.
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de fucto, e o terceiro em e tado de hostilidade
e vendo ameaçada a sua segurança interna pelo
dito governo, o qual violou a fé publica, tratados
solemnes e os usos internacionnes das uações
civilis.adas e cornmettcll acto3 injustificayeis de
pois de haver perturbado as relações com os seus
vizinhos pelos maiores abusos e attentados;

Persuadidos que a pnz, segurança e prosperi
dade de suas respectivas nações tornfio-se irn
passiveis emquanto existir o actual governo do
l'araguay e que é urna necessidade imperiosa,
reclamada pelos mais eleVlldos interesses, fazer
desappnrecer aquelle governo, respeitando-se a
soberania, independencia e integridade territo
rial da republica do Paraguay; ( 2 )

Resolvêrão, com esta intenção, celebrar um
tratado de alliança, offensiva, e defensiva, e para
esse fim nomeárão seus plenipotenciilrios, a saber:

Sua Magr:~stade o Imperador do Brasil ao Exm.
Sr. Dr. Francisco Octaviano de Almeida Bosa.
cio seu conselho, deputado á assemblêa gerai
legislativa e oflicial da imperial ordem da Rosa;

Sua Ex. o presidente da republica Argentina
ao Exm. Sr. Dr Dom Rufino de Elizalde, seu
ministro e secretario de estado dos negocias es
tra ngei ros ;

Sua Ex. o governador provisorio da republica
Oriental dO Uruguay ao Exm, Sr. Dr. Dom Carlos
de Castro, seu ministro e secretario de estudo
dos negocias estrangeiros;

Os quaes, depois de lerem trocado sellS res
pectiYos poderes, que farão achados em baa e
devida fórma, concordárão no seguinle:

Arl. 'I. o Sna I'l'lugcstade o Imperador do Brl1sil,
a republica ArgcnLina e a republica Oriental tio

(2) o mallife to diri~ido pelo rons Iheiro PHanhos, cm nome
do gabinete i III pel'ia I, :10 ('01'1)0 diplOlllatico, relatando o molho
que obri!!al'ão O Bra'iI a aeeital' a p:uerra a ([ue a republica
do P3ragll:l ' o provocára , é um dO':lllllento ele grll.n<lc valor,
c que sed .com Yanta~cJll cOllsolladu pelos fuluro lli loria
dorc , "id. fle/aforio de 1861;,
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Uruguay seuoem em'állil.ln~a oIren i'Vil e defen ira
J111 guerl'a promovida pejo governo do PllI'L1gII3Y.

Art. 2.° Os alliados concorrerúõ eom torJos os
meios de guerra de que possuo dispor, em lerra
ou nos rios, como julgarem DêCeSSürLo.

Art. 3. o DeYelldo começar as operações da
guerra. no terrilorio da republica Argentina ou lia
parte do terrilorio püraguayo que c limitl'ophc
com aq'.lelle, o cornmando em t;hefc c direc~(io

dos exercitas alliados Dcüo conl1ndos ao presi
dente' da mesma republica general em chefe do
exercito argenlino brigadeiro-general o. Bar\o
lornó ~Iilre.

Embol'U as aHas partes contructantes esLej,io
convencidas de que não mudará o terreno das
operações da guerra, toL1avia para salvar os dj
l'eiLos soberanos das tres naçôes firmáo desde
já o principio de reciprocidade para o eommundo
em chefe, caso as ditas operaçõe se houverem
de traspassar para o terrilol'io bl'ü'ileil'o ou
·oriental. (3)

(3) As eSlipulaC'ões deste arligo quanto <Í reciprocidadc 110 com
mando dos c,J;crcitu$ alliados con(orme o tcrritorio da, operalões,
forão contrariadas de frente (lcla. cxpl~diçüo do aliso do llIi·
llistcrio da. guerra de 3 de .Junho, t1irigil1u ao prm,idtntc tia
província. de S. I'cl1ro do Sul.

Os máos efi'eitos que poderiüo nascei' dcssl re~olu\:io do
pbincte imperial, rcsuluc;ão qlle. l!em fui bem ace ta pelo
paiz, nr·m póde ser acolhil1a cum henevolencia pela Iii toria.
foi felizmente annullada. pela presença do Imperadur em
Crllguayana no momento da capilllla~'ào de a pra~a. sendo
que entào n COfl1ll1allllo em chde dos oxcrcitos alliada • c·~
L.1odo presentes us generaes ~l itre e Flôres, foi as umido pelo
soberano do nl'asil, e sub sua alta dircet;ào coneJuida a rel.l
l1iÇ:10 das for~'as paraguaYils que b:nião inval1il1o o tenitorlO
brasileiro.

O referido aviso era expresso nestes lermos;
« Gabinele do ministro.-con{idcllcwl.-Jrinisle!'1o fIos ns'

~ocios da guerra. Rio de Janeiro, cm 3 de Junho dc 1SGa.
111m. e Elm. Sr. Em resposta ú ronfi Icnci~l rle V. Ex. da
lad:l de 20 do pas..ado, declaro ii V. Ex. o seguinte: d 'vcndo
Q \l1:1Il0 da campanha coutra o Paraguay ser ül'ganisatlo, c
~odificado segundo as c.ircumstancias do momenlo, peloS gc
neracs alliado, de accàrdo co 10 o general Osorio comman·
(\ante em chefe do nosso exercito, cumpre que os COJIIlllaO
dantes das for as des a pl'ovincia ou o comm~ndantc da ~r·
~na prestam 0.5 :lllxiliflS de for(,'a e de mate!'i:1CS cOurU!'lIlc o
4cqui 'ílar o general !)1lJ cllefc, tlC\'Clldu as for~<ls que rcS1~-
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As forras mUl'ilim,ls Llos alli,luos n'(;,irr'IlJ sob
o immedlato comman<lo uo viec-almirante Vi,
conde de Tumnudaré, comr1l<.lIHlallLe (~m chere
da c~quaúl'j de Sua ~Iagestacle o Imperador do
lln.l i!.

,\. forças Lerre"Lrcs de Slla 1\Iagestade o Im
perador do Brasil formaniõ um exercito debaixo
das immec!iaLas orllens do seu general cm chefe,
1>rigadeiro l\Ianor.l Lui7. Osorio,

As forças tcrre, tres da republica Oriental do
Urllguny, lima divj <ia das forças bru ileiras e
outra da forças argentina, ,que de, ignarem seus
rc 'pectivos chefes superiores, [ormaráõ 11m ex.er
cito as ordens immedintas do governador pro
visorio da republica Oriental do Uruguny briga
Jeiro-gcncl'ül J). Venancio Flores.

rem na proYincia opcrar flc accurllo com o me 1110 gr'l1cral
CIII chefe, se J'dr I1eúcssal'in, on reqllisiLlllj(l, O gencral Osorio
s'l'á sempre o eOllllllaIldallLe do cxerciLo conLrl o l':ll'agnay,
o llnal hoje opera lias margens do rio da PraLa, on do lJrn
gna)', O eOlllHlalldallLe das armas, ou qnalqlll'l' OULro das flll'l:11S
11css:J. provillci~, na qualidllde de conllll:J.lldanle dc forças ele
reserva, eLc, (conrcnl rcpeLil-o, para cviLar dlll'idas) prcsLar;i
ao diLO gClleral em cht~fe todos os allxilios a ua rlisllosiçáo,
e assim cllc o rcquisi13r, c sendo prcciso opcraráõ as IIICII

cion:Hlas furças de COlllmUII acrurdo dcnLro da ]3roYincia, e
'La fÔI' invadida, ou fór:! dcUa; nesLc caso porém o gcner:ll

_'liLrc conformc o LraLado da lripliee allianç:l as ulllirá O com·
~nand_o dc Lodas :IS forças alliadas; c se cm C:ünscquencia de
IIll'ltsao dessa prol'íncia os exel'cilos alliados cnlrarem no scu
LelTiLurio, II comma1lllo lambem pertc/lccrá ao gcneral Mitre.
Declaro igualmcnLIl a V, Ex. que no ca () d~ rCLirar-se do no so
lerl'ilor:o o cxcrciLo ao m:lntlo do general Osorio, o com mall
danLe das arrllas, ou fias for 'as que existirem n:l prorincí.\
O(lerará com eSlas u!'nLro ou fóra do Imperio eonformc o plano
de campanhn. ador:Lado e que lhe fôr cOllll1lunicatlo. QuanLo
ao supprill1cnlo de fundos, jil o Sr, mini Lro da Jazeml;\ lcm
ludo pro\'ideoeiado, para que não falle o dinheiro ncee ':trio,
HclaLivalllcnlc á ulLima parLe de sua referida conliclenci:tl, pa
I't!ce ao c,ollLrario do quc V, Ex. diz, que o dOlls exerci lo;;
p:1,'aguaJos, o de COl'I'ienLe , e o qur. rem pelo lado da frOll
~eu'a IJes :t provincia, ( S, Thomé, 011 ILapua ) procur:lraii fazer
Juoeçao a Om de invadir a l)l'urinei;), pdo que urge csL:lrl1l0s
ue, obl'cavLo, llecommeodo linallllellLC, e é dc esperar o
lHa 101' aecôrdo, c ba I'moni:l lLrc os divcr o Cl)(lllll:\Il
daOLe", c chefes de for\'a5, com o general em cbeCc, conlo é
de ab ulULa c viLal neces idade, lias actnaes cirell!u"tancias j
e cO,nc.ol:l'cndo V, Ex. para is_o prestará lIlais 1101 relevanLe
~etl':çu a C:WS:l do paiz, U.,:us g l:ll'de a V, Ex, -.-t nqelo Muni.=<
..~ S.tL\l FeTl'a;,-Sr, João ~,Ireellil~o de SOLlza Vllzaga~
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Al'L. 4. o Aordem e economia militar dos exer
citas alliados dependeráõ unicamente de seus
proprios chefes.

As despezas de soldo, subsistenciü, mllnições
ele guerra, armamento, vestuario e meios de mo
hilisaçào das tropas alliauas serão feitas ii custa
dos respectivos Estados.

Art. 5. o As altas partes conlractan tes prestur
se-hão mutllilmente, em caso de necessidüue,
todos os auxilios ou elementos de guerra de que
àisponhão, na fórma que aju~tarem.

Art. 6. o Os alliados se cornpromeLtem solcOlne
mente u não deporcm as armas senào de commum
aCf;ôrdo, e sómenLe depois de derribada a auLori
dade do actual gm~erno do Paruguay; bem (;omo
a n50 negociarem separadamente com o inimigLl
commum, nem celebrarem tratados de paz, tregoa
ou armistício, nem convenção algnma pnril sus
pender ou findar a guerra, senão de perfeito ue
côrdo entre todos.

Arl. 7. o Não sendo a guerra contra o povo
rloParaguay e sim contra o seu governo, os al
liados poderão udmiltir' em uma legião paraguaya
os cidadãos dessa nacionalidade quc queirüo con
correr para derribar o dilo governo e lhes darüo
os elemenlos necessürios I na fórma e com as con
dit,;ões que se ajustarem.

Al't. ~. o Os alliados se obrigão a respeitar a
independencia, soberania e integridade territo
rial da republica do Puragllay. Em consequencia
o povo paraguayo poderá escolher o governo c
~nstituições que lhe aprouverem, não podend.o
lOcorporar-se a nenhum dos alliados e nem pedIr
o seu protectorado Ciomo consequenciu tlcstil
guerra.

Art. 9.· A independencia, soberania e integri
dade territorial da republica do Paraguay serão
garantidas collectiya01ente de accôrdo com o ar
t"igo antecedente pela altas parles contractantes
durante o per iodo de cinco an nos.

Art. -t O. Concordão en lre :i as n1I.as partes
conlractüntes que as ft\lnquezas, privilegias ou
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r.oncrss{)~s qne o!Jtcnlti:ío <10 governo do Pa
raguay hão de ser cOlllnJuns a todo:> cHes, gr.)
tllitumente se forem gratuitos ou com a mesma
compensaçiío ou equivalenciu se forem condi
cionaes.

Arl. 11. Derribado o actual governo da re
publica do Paraguny, os alliados farão os ajustes
neces urios com a autoridade que alli se consti
tui r para assegllrar a 1ivre navegação dos rios
Paraná e do ParagudY. de sorte que os reglllu
mentos ou leis duquella republica não possiío
e torvar, entorpecer ou onerar o transito e a na
'vegação directa dos navios mercantes e de guerra
dos Estados alliarlos, dirigindo-se para seus ter
ritorios respectivos óu para territorio que não
pertença ao Paraguay; e tornaráõ as garantias
convenientes para eil'actividade daqllelles ajus
tes sob a base de que os regulamentos de po
li(;ia fluvial, qllér para uquelles dous rios, quér
pilra o rio Úrugui.lY. serão feitos de commU1TI
accórdo entre os alliados e os demais ribeiri
nhos, que dentro do prazo que ajustarem os
ditos alliados udherircm ao convite que lhes será
dirigido.

Arl. 12. Os alliados reservílo-se combinar
entre si os meios mais proprios pum garantir
ii paz com a republica do l'ul'aguay, depois de
derribado o governo actual.

Art. -13. Os alliados nomearúõ oppol'lunamente
os plcnipoteneiarios para ü celebraçüo dos ajus
L.es, convenções ou tratados que se tenhão de
Jazer com o governo que se estabelecer nQ Pa
raguüy.

Art. H. O.' alijados exigirúõ desse governo o
pagamento das dcspezas da guerra que se Yir50
u~rjgados a aceitar, bem como r(~paraçào e iodem
msaçào do~ dumnos e prr~juizos as suas proprie
dude.s publicas e parLiculares e ó. pessoas de seus
concIdadãos, sem expressa declaração de guerra;
e dos damno e prejuizos verilk3dos porLcrior
mente com violação dos principios que regem
o tlireito da guerra.
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Arr.pllblica Or~enLnl do Urugllny e'\igirú Lambem
lima inrl I11nisaçúo propüreionaclu nos c)ilnlllos c
prrjuizo que lhe Cllusa o goremo do Parngullj'
pela guerra em que a obrigâ a enLrar para de·
fender SUL\ seglll'Unl:a. ameaçutlu por aquelle go
verno.

Árt. 1a" Em UllW. convenção especiul se mnr·
curú o modo e fôrma de liquidar e pngar a dí·
vida procedente das causas mencionadas.

Arl. 1G. Para cvi lar as c1isscnções e guerras
que Lrnzcm comsigo as queslões de limiles, Dca
estabelecido que os alliados cxigiráõ elo governo
do l'uraguny qlle celébre com os "rcspecliros go
vernos tralados definilivos de limites sob as se
guintes bases;
. O Imporia do Brasil se diridirá da republica
do l'aragurl) :

Do lado do Paraná pelo primeiro rio ubaixo do
Salto das Sele Quédas, que segundo u recenle curla
de lIIouchez é o Igurcy. e da foz do 19urey c por
elle acima u procurar as suas nascentes.

Do lnclo dn margem esquerda do I'araglln'y
pelo rio Apa desde il foz uté as suas nascentes;

No interior, pelos cumes da serra de lHuracnju,
sendo as vertenles de léslc do Drasil e as de
oéste do, I'uraguüy c tiraudo-se da 'mesma serra
linhas as mais reclas em direccão ús nascentes
do Apa o do Igurey, •

A l'epuulica Argenlina será dividida da re
publica do l'a.raguuy pelos rios l'ürauú e l'~l~

raguuy u enconlrar os limites com o ImpeJ'l.o
do Brasil, sendo esles do lado da margem di
reita. do rio Puragu[lY a Bahiu Negl'a.

Art. 17. Os alliados ~e garanLem reciprocil
menle o fiel cumprimenlo dos conVeni()~1 ajustes
o trati,tdos quo se deyem celebrar com o goyerno
que se tem de cstübclecer na rcpubl'ica do I'Q
rnguüy. cm yirlude do que foi concordado no
presento traLado de nlliançil, o qUül fIcara sempre
em toda a sua. furça c vigor para o fim de qlle
(\ las estipulações SGjEto respei.\ncln e executadas
pela republica do I'nl'n;rllllY.
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.Para conseguir este resultado concordão que no
caso em que uma das altas partes contractaDte~

não possa obter do governo do Paraguay o cum
primento do. ajustado, ou no caso em que este go
verno tente annullar as estipulações ajustadas com
os alliados, o!.' ou tros empregaráõ activamente seus
esforços para fazeI-as respeitar.

Si estes esforcos forem inuteis, os alliados con
correrúõ com tódos os seus meios para fazer ef
fectiva a execução daquellas estipulações.

Art. 18. Este tratado se conservará secreto até
que se consiga o fim principal da alliança.

Art. 19. As estipulações deste tratado, que não
dependão do poder l~gislativo para serem ratifi
cadas, começaráõ a vigorar. desde que seja appro~

vado pelos governos respecllvos, e as outras desde
a troca das ratificações qlJe terá lugar dentro do
prazo de quarenta dias, contados da data do
mesmo tratado, ou antes se fôr possivel, que se fará
na cidade de Buenos-Ayres.

Em testemunho do que, nós abaixo assignados,
plenipotenciarios de Sua Magestade o Imperador
do Brasil, de sua excellencia o Sr. presidente da
republica Argentina e de sua excellencia o Sr. go
vernado . provisorio da republica Oriental do Ul'U
guay, em virtude de nossos plenos poderes, a:ssig
námos o presente tratado e lhe fizemos pôr os
nossos selLos.

Cidade de Buenos-Ayres, 1. o de 'l\laio do anno
do nascimento de Nosso Senhor, de 1865.-(L.S.)
Franc'isco Octavian o de Almeida Rosa. (L. S.)
Rufino de Elisalde. (L. S.) Carlos de Cast1·O.

PROTOCOLLO E REVERSAES REL. TI AS AO TRA-
TADO DE ALLIA:NÇA.

Demolição de fortifica.ções e divisão de armas, trophEos
e presa.s.

Protocollo.

Reunidos na secretaria de estado das relacões
exteriores da· republica Argentina os Exms. Srs.

1'. 62
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IJlél1i.potenciarios de Sua Magestadc o Imperador
do Brasil, do governo da republica Argentinu e
do governo da republica Oriental do UruguilY,
abaixo assignados, conconlárão no seguinte:

11 • o Que em cumprimento do tI'- tado de ülliünça
desta data se furào demolir as fortificuções de
Humaytá e não se permittirá levantar para o 1'u
~uro outras de igual naturpzi:I, que passão impe
dir a fiel ex.ectlçüo das estipulações daquelle
tratado.

2.· Que sendo uma dD.~ merlidag. neecssar'i'Hs
para garantir-se ü paz com o governo que se es~

tabeleça no Paraguay não L!eixur armas, nem
elementos de guerra, as que se encontrarem sejão
divididas em parle i 'tlues pelos alliados_

3." Que os lrophéos e presas, que forem to
mados ao inimigo, !,e dividão clllre aquelles dos
AlIiados que tenhão feito a captura.

4.· Que os chefes superiores dos exercilos al
liados combinem nos meios de executar este
ajustes. ' -

E assignárão em BuenosAAyres, em 1.· de
Maio de 1865. - Prancisco Octaviano de Almeida
Rosa.-Rufino de Elizalde.-Carlos de Castro.

COmUriDO EM CHEFE.

IDsslio especi:l1 do DS'3sil. BRCDOs••'~-re8, i." de :IIalo
_ 'do f86;;.

Sr. ministro.~Nas conferencias que prece
derão o tratado de alliunçu, que nesta data as
signo com V. Ex. e com o Exm. Sr. Dr. D. Carlos
de Castro, plenipoteociario da republica Orientar
do Uruguay, ficou entendido entre os lres ple
mipotenciarios que á vista da redacção clara do
período primeiro do art. 3.· daqueUe tratado
era desnecessario exceptuar expressamente. es
tando já exceptuadas, as operações de guez:ra

..aggressiva ou defensiva que o governo impenal
,mandasse fazer no te~'ritorio pnraguuyo pela frofl~



:eira de ~Iélto Grosso Oll por qualquer outro ponto
da fronteira do Brasil, a menos que as tropas
empregadas em taes operações não tenhão de
entrar em uma acção conjullcta contra o inimigo
<:ommum.

Renovo a V. Ex. os meus protestos de estima
e consideracão.-A S Ex. o Sr. Dr. D. Rufino de
Elizalde, plênípotenciario da republica Argentina.
-lt'rancisco Octaviano de' Almeida llosa.

(De igual teor ao plenipotenciario da republica
Oriental do Uruguay.)

DIREITOS DA BOLlVIA AO TERRTTORIO DA l'tI.ARGElIi DO RIO
PARAGU.~Y.

Missão especial do Brasil, Boenos-I\}'res, i.o de ilIuio
de tSGG ••

Sr. ministro. - Nas conferencias, que prece
derão á adopção do art. 16 do tratado de al
liança que nesta data assigno com V. Ex. e com o
Exm. Sr. Dr. D. Carlos de Castro, plenipotenciario
da republica Oriental do Url1guay, ficou entre os
tres plenipotenciarios entendido, como pensa
mento de seus respectivos governos, que o dito
artigo não prejudicava a quaesquer reclamações
que faça a republica da Bolívia de territorio na
margem direita do rio raraguay e sámente e
referia ás questões suscitadas pela rcpqblica do
Paraguay. (4.)

. (4) Q~overno da noliYia dirigiu J'eclam:lções ao gabinete
lIupe!lal por nota de () dc Julho de 1865 a proposito das e 
tlpulaç~cs do art. 16 do [ratado da tríplice alliança. relativo
a fixaçao dos limites entre a repuhlica Argentiua c o Br:..sil
pelo lado da lIlarg-cm t1ireiUl .do rio Para"'uay.

d
Explicando porém o governo bl'asileiro o verdadeiro alcan~c

aquellas estipulações deu-se por satisfeito o da Bo\ivia expres
sando-~e a este respeito o miuistl'o <las reJaçôe exteriores da
republlea D. 1IIariano Donato lJluno:: ehl eu relatado dirigidG
ao COIlRresso em 1868 nos seguintes tennos: .
. !' QU\lndo o governo boliviano teve eonhecime.ntQ do tratad3
secreto do 1.0 de lIfaio de 1850; ajustado' entre. o~ goycrnllS ar."
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Reitero a V. Ex, os meus proteslos de estima e
consideracão.-A S. Ex. o Sr. Dr. D. Rufino de
Elizalde, plenipotenciario da republica Àrgenlinu.
-Francisco Octaviano de Almeida Rosa.

(De igual teor ao plenipotenciario da republico
Oriental do Uruguay.)

DInEC(\O lVIILlTAR DA. GUERRA.

p?'otocollo.

Aos tres dias do mez de Outubro de mil oito
centos sessenta e oilo reunirão-se em Buenos
Ayres no ministerio de relações exteriores S, Ex.
o Sr. Dr. D. Rufino de Elizalde, ministro e se
cretario de estado dessa repartição, e S. Ex. o
Sr. conselheiro JOérquim Thomaz do Amaral, en
viado extraordinario e ministro plenipotenciario
de S. 1\-1. o Imoerador do Brasil em missão es
pecial, ambos U1Jtorizudos por seus respectivos go
vernos para tratar do assumpto adiante declarado;
e, attendendo a que S. 'Ex. o Sr. Dr. D. Manoel Her~
rera y Obes, ministro e secretario de eSlf!do de
relaçôes exteriores e pleuipolenciario da', r~
publica Oriental do Uruguay, não pôde assistir
a esta conferencia porque sua presença é actual
mente neccssaria em Monlevidéo, segllndo ma

..nifestou, convierão no seguinte projecto de
accôrdo, o qual será communicado por amhus as
partes ao dito 31'. ReITera y Obes e considerado
como definitivamente concluido e aceito por to
dos logo que S. Ex. declarar que o governo ol'ien
tal lhe dá o seu assentimento.

genlíno, bt'asileiro. e do Uru~uay, para levar 3. guerra ao pa·
l'aguay, julgon de seu dever pedir explicaÇões a e 'ses gOV.el'OOS
sobre o espírito do art. 16, que parecia atacar directamente
os direitos territoriaes da republica. Âs explicações que !C
derão ,ati,fizerão completatMnte nossas exigenctas ; e eUas foraa
'Mis, ampl!i-menlc con{irmad«, pelo enviadÇl b~a5ileiro residente
~a ,'cptwboa. li
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Projecto de accu·rdo.

Os governos do Brasil, da republica Argentina.
e da replJblica Oriental do Uruguay, alliados em
guerra contra o do Paruguay, desejando pro,er u
direcção militar desta gllerra até que, e jul
garem conveniente, ponhão-se de accÔrdo a res
peito do commêmdo em chefe e direcção dos
exercitas alliados, de que falia o art. 3.°, do
tralado de a.lliança, convém nas seguintes dispo
sições:

As forças de cada uma das potencias alliadas.
ficaraõ sob o exclusivo commando do respectivo
general em chefe.

Emquunto a gnerra fôr feita em ter1'itorio para
guayo as operações militares serão resolvirlas de
curnmum aCC:Ôrdo pelos tres generaes em chefe.
tanto quanto as circurnstuncias o permittirem. (5)

Em fé do que os referidos 81"5. firmão o presente
protocollo em dous exemplares. --;-Joaqui1n Tho
ma; do Amaral.-B1,tfino de Elizalde.

CREAÇÃO DE mI GOVEfu,O PROVISORIO 1'\0 PARAGUAY

A.ccôl·do dos alijados.

P'rimeú'o P1'otocollo.

Aos dons dias do mez de Junho do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cbri to de mil
oitocentos sessenta e nove reunirão-se em Buenos
Ayres, na secretaria de estado do ministerio de
relações exteriores, os tres plellipotenciarios dos

, governos alliados; a saber: S· Ex. o Sr. con
selheiro José Maria da Silva Paranhos, enviado ex
traordinario e ministro plenipotenciario de Sua Ma
gestade o Imperador do Brasil, em missão es
pecial; S. Ex. o Sr. Dr. D. Mariano Varela,

(Ii) Este accôrdo foi approvado pelo governo oriental por
UOla d~ li de Outubro de 1868.-Rclatorio de :\.~70 annexos.
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ministro e secretario (le estado das relações ex
teriores da republica Argentina; e S. Ex. o Sr·,
Dr. LL Adoll'o Rodriguez, enviado extraordinarío
e ministro plenipotenciario da republica Oriental
do Uruguay, em missão especial.

Considerando os ditos plenipotenciarios o es
tado de sua negociação pendente, relativa ao
reconhecimento do governo provisorio que os
cidadãos paraguayos pretendem estabelecer nll.
Assumpção. segundo o ex.posto em suas coofe
I'encias verbaes de 2'1, 22, 27 c 30 de Abril ul
timo. e nos seus memorandos de 30 de Abril,
8, 17 e 18 de Maio proximos passados: (6)

S. Ex.. o Sr. plcG ipotenciario argentino teve
. a palavra em primeiru lugar e disse que o seu
governo havia tomado na mais séria consideração
ussirn o segundo corno o primeiro memol'andum,
do illustrado Sr. pleoipotenciario brasileiro;
mas que seus eserupulos, sobre as questões de
principios e de conveniencia, manifestados em
seu memorandum de 8 de Maio, não tinhão sido
desvanecidos por aquelles documentos, com
quanto esteja disposto a concorrer para o esta
belecimento de um governo paraguayo proviso
rio e hoje mais a.inda do que antes, se é po~·
sivel, des€je proceder no mais perfeito e ~ml

gavel accônlo com seus alliados. Que sua dlver
gClJcia, no modo de considerar presentemente
as relações dos governos alliados com o q,ue' se
trata de estabelecer no Paraguay, elle pede que
se não attribua senão a um verdadeiro zelo pelos
creditos e interesses commUDS da allia.oça .. Fi
nalmente, que muito estimaria. chegar a. um
accôrdo que satisfizesse ao obj.ecto essenclal e
urgente destas conferencias, deixando todos os
governos satisfe itos e sem a menor quebra em
suas tão bem cu ltivadas relações de amigos·e al-
liados. .
\

(~ E .te imllorlanlcs I/(dlTtOfCmdos C'tão puliIiJcados no &lu-
tino cllado... ..-
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. '8. Ex. o' Sr. plenipolenciario orienlaL: dü;se
fIlIe, expressamente uutorisudo pelo seu governo
sobre os pontos controvertidos nas conferencias
v~rbaes e nos memorandos, confirmava as suas
epiniões anteriores, e segundo estas aceitaria
as bases formuladas pelo Sr. plenipoteoeial'io
bra5Íieiro, salva alguma modificação meramente
de fôrma. Que, portanto, só di coroara da idéa
de aceitar presentemeute o compromisso de cele
brarem-se com o governo paragui.lYo provisorio os
tljusles definitivos li e paz.

S. Ex.. o Sr. plenipotenciario brasileiro di. se
que fazia inteira jusliça ás inlcnções dos go
vernos alliados 1'epl'e. enlnuos por scus illu t1'e.
collegas, mas quc suas opiniões erüo hoje ainda
mais firmes, po1'qlle tinhão nova e expres. a ap
provação do governo imp'crinl, qllc com proflmuo
pezar soubera das causas que retardavão o
desl:'jado accôrdo, e lhe recoll1l1lendál'u o mais
f.ranco e eíficaz appello á ülla illustru0üO e ao!';
sentimentos amigaveis de seus dignos ali1ados.
Acrescentou o me mo Sr. plenipotenciül'io qUê
lamentava o tempo que essa divergcncia tem
feito perder, mas reconhecia a boa vontade de
t0dos e a importancia do llssumplo. Com en
cido de que é urgenle vencer de algum modo
illIligavel essa inesperada difficllldade e espe
rando que assim -aconteça, visto que todos con
cordão na crea~ão do governo paraguayo provi
sorio, convidava os seus illustrados colteglls para
proporem a modificação que julgassem uceilavel
sobre as bases já examinadas nas conferencias
anteriores.

O Sr. plenipotenciürio argentino declarou que
lhe parecia possivel evitar u dissidencia actual, e
l'ealisar a idéa capital em que todos estão de
.accõrdo, deixando o mais para qualquer outro
ajuste ulterior. Que este resultado se poderia
~onseguir, segundo o pensar do seu governo,
,dando-se outra fórma ás bases terceira e quarta
d.as. formuladas pelo Sr. plenipotenciurio bra
.sllmro.
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Estas duas bases, no projecto offerecido pelo
"31'. conselheiro Paranhos, estão assim concebidas:

« Consequentemente, o governo paraguayo pro
"'"i~orio lldherirá ao tratado da triplice alliança
que é a condição preliminar de paz dos allia
dos com a republica: salva qualquel' modifi
cação que, no proprio interesse do Paraguay,
se estipule ulleriormente por mutuo assentimento
dos alliados e do mesmo governo provisorio.

« Desta adhesão resu.ltará que o novo govemo
paraguuyo, sem deixar de ter plena liberdade
no exercício de sua soberania nacional, no to
cante ii. guerra e aos direitos dos alliados, que
se referem ás causas e effeitos da mesma guerra,

. ficará ligado por aquelle j<)ar;lo a proceder de in
teiro accôrdo com os alliados. »

O Sr. plenipotenciario argentino propôz que
as dilas duas bases fossem substi tuidas pela s~
guinte: .

« Ligados estos gobiernos por um tratado de
alianza, que és hoy deI dominio público, en el
que se consignan los propositos y fines de la guer
ra á que las lres Potencias que lo firman, fueron
arrastradas por el dictadol' Lopez, el gobierno
provisorio que ahora se establezca, en el Para,
guay, se obligará á proceder de eatero acuerdo
con los aliados hasta la terminacion de la guer
ra. »
- O Sr. plenipotenciario orien1al, depois de ex~

minar a sobredita emenda, disse que lhe parecia
urna questão de pura fórma, visto que erão' salvos
ahi os compromissos da alliança e a elles se fa
zia expressa referencia. Que por sua parte não
&e opporia á nova redacção. .
. O Sr. plenipotenciario brasileiro respondeu
q:ue tia corresponder ao pensamento conciliador
1(10 illustrado plenipolenciario do govérno ar~eD

tjno, de não adiar-se por mais tempo alMa
essencial da creação do gOlferno provisorio para
gllayo, procurando uma fórma de accôrdo,. que
deixe a accão dos alliados inteiramente lIvre,
para procederem mais tarde segundo a marcha



,
UvE; ncontec~montos militares e politicos, os quaec,
como prevê {) Sr. plenipotenciario argentino,
podem desvanecer de facto a dissidencia ora
munifestada na discussüo ele principios c de
opporLunielade, ou determin-ll' outro c mais sa
tisfuctorio accôrdo entre os mesmos alJiados,
de conformidade com seus solernnes compro
missos, a que todos são igualmente fieis.

Conseqnentemente propôz o Sr. plenipotencia
rio bru. iteiro que á nOYi~ redacção do sel! illus
trado collega se acrescentassem mais alpumus
palavras que melhor expliquem o pensamento
dos altiados, de nilo estorvarem a acção que é
ela competencia exclusiva do Ç"OVCl'I10 paraguayo,
e melhor definão fi natureza das obrigações deste
pam com os alliados. Com esse addilamento a
Llova redacr,ão das duas mencionadas bases fica
ria assim ôOIlcebida:

« Ligados estos gobiernos por un tratado de
ulinnzu, que ós !loy deI domínio público, en el que
'se consignan los propositos y fines de la guerra, a
que las tres Potencias que lo 11rman fueron arras
tr'adas por el diclilGOr Lopcz, cl gobierno pro
visoria que a11or<1 se establezca en cl Püraguay,
sín dejar de lener plena libertad eo el ejercicio ele
su soberania nacional, en lo tocante ri. la guerra,
teniendo presentes las prescriciones deI referido
tratado, se obligará á proceder de ente1'O acuerdo
Gon los aliados hasta la terminacion de la misma
guerra. » •
.Esta ultima redacção foi aceita pelos t1'es ple

ll1potenciarios, entendondo todos que deste modo
se evitão os embaraços que encontrárão ao que
rerem desde já definir todas as suas relações fu
turas com o governo paraguayo provisorio. Que
o tratado do '1. 0 de Maio de 1865 contém os com
promissos solemnes dos alliados, e que, sendo
um destes o de commum accôrdo em todos 05
casos da allian.ça, po"derião os mesmos alliados
adoptar ulteriormente os alvitres que aconselhem
o acontecimentos, como o assegurão a id.enli
d' dr. de SUQS vi 'tas e os, ntim nlos (lr~ amizaur.

'r, 03
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e união que os animão c igualmente, para levu
rem ao cabo a sua justa c gloriosa empreza.

Emquanto á ullima das bases contidas no pro
jecto brasileiro, li que o presente pl'otocollo se
refere, e que foi tambem aeeila por todos os ple
nipotenciarios, concordou-se em que os mesmos
plenipotenciarios a ex.pressassem como um volo
e conselho amigavel dos. 'llliaL!os, em sua rc 
posta oflieial á commissão paraguu'ya,

Abase acima mencionada é a seguinte :- ( No
intuito de animar o espirita de união entre os [1n
ragu' YO$ e de assegurar o mais decidido apoio
nacional ao novo governo, convem que este e
componha de tres membros, sob a denominação
de junta governativa ou outra semelhante. Ainda
que um denes tenhn, o titulo de presidente e exerça
como tal funcçõcs especiaes, a autoridade su
prema residirá no corpo collectivo, distribnin
do-se as differentes attl'ibuiçães illlministrutivas
da mesma junta, do modo mais razoavel, por
cada um. de seus membros. )}

Finalmente convierão em que se lavrasse um
protocollo especial, como resultado da presente
conferencia, no qual se formulem os termos pre
cisos do seu accôrdo relativo ao reconhecimento
do governo pr visorio que os cidadãos para
guayos desejão estabelecer na capital de sua Pil
tria.

Em testemunho do que, nós abaixo assignados,
plenipotenciarios de Sua Magestade o Imperador
do Brasil, da republica Argentina e da republica
Oriental do Uruguay, fizemos lavrar o presente
protocollo, em tres autographos, em virtude de
nossos plenos poderes, o assignámos cam no sos
punhos e lhe fizemos J,Jôr o sello de nossas armas,
-( L. S.) José Maria da Silva Paranhos.-(L. S.)
Adolpho Rodriguez. -(L. S.) Mariano Varela.

Seg~mdo Protocollo.

Aos dous dias do mez de Junho do anno do
~a'cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
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oitocentos sessenln e nove, nu ciuade de lluenos
Ayrcs I reunirão-se nu secretaria do ministerio
de relações exteriores os plenipotenciarios dos
governos a.11iados, a saber: S. Ex. o Sr. conselheiro
José !\Iaria da Silvu Paranhos, enviado extraordi
nario e minislro plenipotenciario de Sua Mages
tade o Imperador do Brasil, em missão especial;
S. Ex. o Sr. Dr. D. Mariano Varela, ministro e se
cretario de estado das relações exteriores da repu
bliea Argentina ~ e S. Ex. o Sr. Dr. D. Adolfo B.o
driguez, enviado extraordinurio e ministro pleni
potenciaria da republica Oriental do Uruguay, em
missão especial.

O objecto da presente conferúncia era accor
darem definitivamente sobre os termos do reco
nhecimento do governo provisorio que os cidadãos
paraguüYos, amigos da alliança, pretendem esta-

.belecer, conforme a manifestação subscripta por
grande numero delles e transmiLtida aos mesmos
plenipotencinrios por nota de 29 de.Abril ultim'o,
da cornrnissão encarregada de promover a rea
lização dessas nobres e legitimas aspirações do
povo paragHayo. ( 7 )

(i) Acta para a Cl'3ação de mn govemo provisorio no I'araguay.
-Assumpção, 3i de Março de i3li9.-03 ciuadãos P:ll'aguayos
abaixo assigna<los, anil11ndos do desejo dc ver cessar qunuto
antes o llOrrivel mart)'rio do povo par:lgnayo e de or":lOizar
um gOfel'no que . eja a expressão da legilima soberania po
]lular; considerando que é um dever de todo o cidadão pal'a·
guayo .coDtriGuir para que seja 'Combalido o poder que 1'e la

. ao general Lopez, e COlO o qual, sel'vülllo-se dos meios mais
repl'ol'ados. elIe consena presas c Silblllettidas a crueis tra
tamentos as innocentes familias e as pOl'oaçõe , arrastando-as
a .cus acampamentos; qu~ c.til cau -ando c?lcl'Ílmente a total
rU.llla da população CIue,amda resta C dos IDleresses da repu
b.hca, como consequencia da guerra.e da crueldade e inaudito
rigor, a todos os respeitos inde culpal'el, e por \'istas pura
mC~le I~essoaes; e que em seu delírIO acabou por cmpl'eg:lI'
melO tao 1101'r01'0SOS, CIue fazem ver a morte de toda a po
pulação que elle tem sob seu poder; resolvêl'ão, na falta de
Outl'O meio pratico e legitimo: 1,·, nomear uma com missão
re~resentaliva, composta dos cidadãos tenente·coronel D, Cnl'los
l.olzaga, tenente O. Ilel'llardo Valíenle, O. José Dia <le l3edoya
e D. l'elix Egllsqlllza; 2,., que sta cOl\lInissão pI'oceda em
n.ome do povo pnl'uguayo perante os ~ovcrnos alliados, son
cltaur\o as medida!> uecessal'ias para alc3.nçar seus voto e jll los
prurlo ito_; 3.·, o[el'eccl' par:l estes [jns o concurso dos ci<.la.



o:; lrcs plcm[)olcllci,u'ios, dq)oi:; ue c )l}!urÍl'cnl
o:; seus plenos podé['c , que türão ach dos cm
I oa c devida fórma, considerando:

Que os voLos e solicitações dos cidadãos paru
guayos estão de accôrdo com as vistas generosas
e legitimas proposilos da a]liança :

Que, concordando no estabelecimento de um
governo nacional no Paraguuy, os governos alJia
dos não fazem mais do que respeitur e cumprir
nm dos seus mais solemnes compromissos, ex
presso em varias artigos do tr tado do i.· do
:Maio de 1865, ao mesmo tempo que completüo
o acto pelo qual annuirão a qne as legiôes Pêl
raguayüs, que fazem parte dos exercitas aUiados,
marchassem com. a bandeira de sua nacionu
lidade: (8)

Que o 'governo paI'ilguayo será um elemenlo
moral de beneficu influencia. para uccelel'nr c
lornar menos sanguinolenta a conclusão da pre
sehle guerra:

tlãos para;l"uayos pela fÓl'rua necessal'ia e convenientc. E, to·
mando a Deus por testemunha da sincerldadc de nossas iII
tenções e do desejo que temos de que nossa patria seja IIlIalllo
an tcs feliz, pedimos aos EXLIls. governos alliados na \fuel'!';)
contra o governo lio !(eneraI Lopez, que se sil'vfto recoulleccl'
a commissão no caractcr que lhe damos, e supplicamos a nosso
concidadãos, que estão l'óra da rcpuhlica do Paragu36', que
lH]hirão a este acto [lara dar-lhe a maiol' força e rcveslil-o
(Ias unicas fórmas populares que são possivcis nas extraordi
lJarias circumstancias em que se acba nosso paiz; pedindo
lambem a nos os ir.nãos e cODlpatriotas, qne ain<t:i acompanhão
ao genel'a] Lopez, que ab:mdouem uma causa que não é a do
povo paraguayo, nem da justiça e da civilisação.-(Seguern·sc
trezeutas trinta e cinco assignaturas.)- E' cópia do original

que fica no club-Unlão.-Caio ;lIiltos, secretario.
(8) POI' acordo tomado em nolas de 20 de Fevereiro, e 8 de

"larço de 1869 entre o mini tl'O argentino Varella e o plenillo
tenelario brasileiro conselheiro Paranbos concedeu·se ii legião
paraguaya, ao serviço da guerra, a respectiva bandeira nacional.

Contra esse facto reclamou o ilictador LOllCZ em laio do dito
an~o, declara!1do que se a sua elr.ÍJJ~ncia não fosse satisfeita
fana rep1'esalws nas pessoas dos pnswneiros das tres 710tellclas
alliadas, que se acha ào em seu poder.

TíIo descomnwnal pl'etenção não 1'01 attcllllida, como não o
devêl'a. ser.

o Reiatol'io ue 1870 cnCQutra· e a illlportante orrcspolI
cn 'ia troeada 'utrc o referido dietalior e o marechal Comle
'Eu, ;lccrca deste asslIllll'Lo. .
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Que é ulle lItllil necessidade r"'clurtlad' pt Q.'

11l tcresses da populaçuo ci vil) pUl'ag unya e estl'üll
geira, que habita as cidades, villus e mais povoa
<.iõe que tiS ürmas alliudas Lem libertado do poder
do inimigo no territorio que se estende desde o
]'<.\S50 da Patria até aos limites septenLrionaes ela
republica! e desde o rio Paraguay até as cordi
Ibeil'lIs onde o dictador Lopez se refugiou com
os restos do seu derrotado exercito:

Que o estabelecimento do governo paragu lYO
amigo não altera nem os propositos nem o fin
da alliança, e deixa subsistentes c com fi mesma
força os seus direitos de lJelligcrante :

Resol Vêl'ão , como execução <10 tratado do 'I. a

ue !\laio de 1863, e de inteira con l'ormidade assim
com as disposições deste pucto, corno com as ins
trucções dos seus respectivos governos, declarar ú
commissfto paraguaya:

Que os governos alli~H.1os têm concoI'uado entre
si facilitar, <'luurllo esteja da sua parle, o estabe
lecimento' do governo purüguayo provisorio, re
conheceI-o e tratal-o como amigo debaixo das
seguintes cond ições: .

1 .a O governo pl'ovísorio que se estabeleça !la
Paraguay deve ser de livre escolha dos cidadãos
paraguayos, que se achão no territorio libertado
do domínio do marechal Lopez.

2. a Esse governo deve de constituir-se por
fórma e com pessoas que dêem garantias de es
tabilidade, de paz e de perfeila intelligencia com
os governos alliados.

O bom senso dos ditos cidadãos paragrrayos,
uas manifestas declaracões de reconhecimento

aos 'alliados, e o propriõ interesse nacional que
ora os reune, assegurão que eSSil concli.ão re
sultará satisfeita da livre eleição a Ique eltes as
pirão e para a qual contã'o e podem contar com
üS mais generosas sympathias da parte dos go-
vernos alhados. .

3. U Ligados estes governos por um tralado de
ülliUIlIJU, que é hoje do domínio do publico, no
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qual . c consigliJo os pl'opositos e nns da guerra,
a que {lS tres potencias que o firmão, farão ar
rastadas pelo dictador Lopez; o governo provi
sorio que ora se estabelecer no ruragllay, sem
deixar de ter plena liberdade no exercicio de sua
soberania nacional, pelo q~1e respeita ú guerra,
tendo presentes as prescripções do referido tra
tado, se obrigará a proceder de inteiro accôrdo
·com os alliados até a terminação da mesma guerra.

4. a Consequentemente o go,erno paraguayo não
podera tratar com o marechal Lopez. nem com
pessoa que 0 represente, ou sobre quem ene in
flua, porque do mesmo modo procederáõ 03 go
vern.os alliados e seus representuntes diplomaticos
e militares.

5. a A acção dos governos alliados ficará in
teiramente livre e independente do governo pro
visorio, no que respeita ·ao exercicio de sua ju
risdicção militar e ás operações cOJ'.ltra o inimigo
commum. EUes poderão occupar os pontos que
julgarem necessarios, e aproveitarem-se de todos
os recursos do paiz, salva a propriedade parti
cular, neutra ou amiga, cujo uso dará direito á
indemnisacão.

6. a O góverno provisorio, uJ6m de sua acção
politica e uc1ministrativa, prestará todo o concurso
que lhe seja possivel para as operações militares
dos alliados, já. em pessoal e material de guerra,
já em viveres e forragens.

7. a A jurisdicção civil e criminal do govemo
provisorio não se estenderá aos quarteis, acam
pamentos e inàividuos pertencení,es aos exercitos
alliado . Dado algum delicto entre um militar,
ou empregado dos ditos exercitos, e pessoa que
lhes seja extranhu, preferirá a jurisdicção militar,
salvo se a autoridade militar competente entregar
o delinquente ao juizo da autoridade paraguaya.

8. a Todos os individuos, navios, viveres, for
ragens e mais material de qualquer especie,
pertencentes aos exercitos alliados, ou a seus for
necedores, terão entrada e sahidu pelo ter1'itorio
<..la 1'e )ublica com isenç.i1o de todo e qualquer
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onU8, e sem mais fi.scn[ü;açfí.o que u qne fôr Je
cOl'(kda com os gener es ou os rCllrcsAntantes
diplomaticos dos governos alliados.

Sob estas condições, os al1iados compromet
tem-se a reconhecer o governo provisorio, e a
pre lar-lhe sou apoio moral e material para de
feza da ordem publica, e do regimen legal da
republica, emquunto durar a presente gUêrra,
o pela fórma que julgarem mais conveniente.

Convierão mais: 1.°, que essa declaração dos
governos ll11iüdos serú feita por notu collectiva
i1irigida pelos tres plenipotenciarios ú commis::;ão
parllguaya, acompanhada de cópia do presente
protocollo, e da do pacto da alliança, a que se
referem as sobreditas condições, com quanto já
esteja este nQ dominio do publico; 2.°, que ti
commissão declarará por nota reversal si aceita
as condições do reconhecimento que lhes é offere
cido pelos alliados; e que, constituido o governo
paraguayo provisorio, confirmará este pela fórma
olicial mais conveniente aquelle accôrdo prévio,
que desde então terá pleno e inteiro vigor (9).

Em testemunho do que, nós os plenipotenciarios
de S. M. o Imperador do Brasil, da republica
Argentina e da republica Oriental do Uruguay,
fizemos lavra,r o presente prolocollo, em tre5
autographos, em virtude dos nossos plenos po
deres, o assignamos com nossos punhos e lhe
fazemos pôr o se110 de nossas armas.- (L. S.)
José Maria dCL Silva Paranhos. -(L. S.) Ma1'iano
Varela.--(L. S.) Adolfo Bod1'iguez.

(9) Estas condições forão em nota collectiva de 8 de Junho
de 1869, elos plenipotenciarios alliados communicadas á COI11
missão anteriormente nomeada pf:los paraguayos para enten
der-se com os ditos plenipoLenciarios acerca da creação do go
vemo provisorio, e forão pela mesma cOJllrnissão aceitas líne
l'almente.

Em consequenc:a fez-se livl'emente- a eleição daquelle ~o
verno em 15 de Agosto do refel-ido auno, sendo escolhidos
membros deHe os cidadãos D. Cirilo A.ntonio RivarollL, D. Carlos
Loisaga, e D. José Dias de Bedoya, osquaes por decreto ex
pedido em 19 do mesmo mez de Agosto declal"é'\,rão em nome
tio povo paraguayo, que erão aceitas as condiçõés formuladas
110 proLocollo de 2 de Junho. Vir\. Relatorio de 1870.
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!1mucçÃ DAS l' II :A.' AI. .tADAS EM 0PER.\ÇÕES NO
P.\RAGUAY.

Protocollo.

Rennidos na cidade de Assumpção do Paragllay,
aos 21~ dias do mez de Novembro de mil oito
centos sessenLa e nove, S. Ex. o Sr. cç>rJ e11leiro
.rosé :Maria da Silvü Paranhos, enviado exLraor
dinnrio e minisLro plcnipotenciario do Brasil,
em missão especial, e S. Ex.. o Sr. Dr. D. Ma
riano Varela, ministro de relacões exteriores da
republica Argentina, tratárão cie accordal' sobre
a proposta feitu pelo governo argentino ao:; seus
alliados, pura a reducção das respectivas forças
em operações no Paraguay. .

S. Ex.. o Sr. ministro argentino disse: que,
graças aos triumphos successivos das armas al
Jiadn~, que reduzirão o inimigo a um numero
insignificante de soldados, pelo que jil não ol:ferece
resistencia séria e foge para as matas e desertos,
seu governo julgava que cra chegada a opportuni
d9-de de diminuir com vantagem para a a1lian~a,

os pesados encargos que tem supportado as tre
nações com as despezas da guerra e o emprego
nesta de uma boa parte de sua p,0pulaçâo.

Acrescentou que para seu governo não el'U
essa medida uma conveniencia de que pudesse
prescindir facilmente, mas uma necessidade al
tamente reclamada pelas circumstancius da re:'
publica Argentina; necessidade a que esta só
desattenderia, se os propositos da alliança o exi
gissem, como o demonstrou anteriormente, pelo
facto de devolver ao exercito de operaçües, para
o ataque de Piribebui e Ascurra, forças que haviam
sido definitivamente retiradas delle. Que o go
verno oriental não só concordava na proposta
reducção, como reiterava com a mais viva ins
tancia o seu pedido anterior, para que lhe fosse
perrniltido retirar toda a divisão oriental, con
forme se vê de sua nota dirigida em :3 do correnle
,10 goyerno arg ntino.
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3. Ex. O Sr. ministro brasileiro declarou: que
o seu governo n50 desejava menos do que os
seus alliados poder minorar ps grandes 5ücrificios
que lhe tem imposto a presente guerra, e que, .
·informado das disposi<.;ões em que se uchavão O"
governos argentino e orieutal, se a,ppressilra u au:
torisar o solicitado accôrdo, uma vez que S. A.
n. o Sr. marechal de exercito Conde d'Eu, ge~

neral em chefe das forças brasileiras, nüo visse
inconveniente grave.em reduzirem-se os exercito,;
ulliados no estado actual da campanha. Que,
felizmente, sendo conforme aos desejos communs
o parecer do mesmo augusto principe, ell~ mi
nistro brasileiro adheria com prazer ú proposta
ue que se trata.

Admilliu11 em principio 11 conveniencia fie uma
redncção nos exercitas aUiados, concordtirão os
senhores ministros em que o quantum desta,

. pelo que toc.a ás forças brasileiras e argentinas,
deve fjcar ao prudente accôrdo d0s respectivos
generaes eru chefe. Declarou, entretanto, o Sr.
ministro argentino que attendendo ao disposto
no nrt. 2. o do tratado da triplice alliunça, e
achando-se actualmente em a~ampao~ento a maior
parte do exercito argentino, seu governo deseja
retirar immedia-tamente a guarda nncionnl; e
o Sr. ministro brasileiro que era tilmbem in
tenção de S. A. R. o Sr. Conde d'Eu começar
a reducção das forcas brasileiras pela retirada
dos corpos de voluntarios d.a patria ou de guarda5
nacionaes.

Emquanto á retirada da divisão oriental, hoje
já muito reduzida, conveio-se em ü~ceder plena
mente ao pedido do governo oriental, sendo os
püraguayos que têm feit0 pnrte da mesma di ...
vis'io po·stos á disposição do governo provisorio
desta republica. _

E posto qlle a referida medida já tenha o as
~entimento do governo da republica Oriental
do Uruguay em s{]ü T€Centc riota acima citada
e em outras cleclurações anteriores, entenderão
os S1's. representantes do 1fl11Jerio do TIra 'il c

'r. til
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da republica Argentina que ambos devião 0
licitar nova e expressa adhesão da parle daquelle
governo.

Julgando que o presente accôrdo satisfLlz ás
vistas arnigaveis dos governos alliados, congra
tulando-se por eUe e pTolestando, em nome dos
mesmos governos, a maior confiança reci proca
e o mais firme empenho em preencher todos os

. fins da allianca, SS. EEx. os 51's. ministros derão
por concluida a sua conferencia, fizerão lavrar
o presente prolocol1o e o assignárão em dOlÍs
tlulographos.-(L. S.) José Mal"iadaSilwfara
nhos.-(L. S.) Al"a7'iano rareIa.
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E:lIPIlESTL\lO A' REPUBLICA no mWGUAY.

Convenção.

Na cidade de Bl1enos-Ayres, no dia 8 de Maio
de 1863, reunidos os abaixo assignados, plenipo
tenciarios de S. 1\1. o Imperador do Brasil e o da
ff'publica Oriental do Uruguny, ajustárão as se
guintes bases de urna convenção de subsidio que
o governo imperial prestará ao da republica para
fardar, arinat e costear pelo menos de Quatro 11
cinco mil homens que devem marchar c-ontra o
actual prtlsidente do Paraguny, segundo o tratado
de alliança, assígnado no dia 1. o (1)

Base 1. a O plenipotenciario brasileiro sacará
contra o thesouro nacional do Brasil a somma de
600.000 pesos fortes em quatro letras, a primeira
de 200.000 a trinta e cinco dias dessa data, a se-o
gunda de 200.000 a sessenta e cinco, a terceira de
100.000 a noventa e cinco, e a quarta e ultima
tambem de 100.000 a cento vinte e cinco dias.

Base 2. a As condições deste emprestimo serão
reguladas o mais breve passiveI em um conve
Dia, depois que o plenipotenciario brasileiro re
ceba instrucções de seu governo, declarando o
plenipotenciario oriental que o seu governo, con
fiado na amizade e boa fé do do Brasil, aceitani
as condicões que este propuzer, com a seguinte
clausula, a saber: que o governo oriental sómente

(I) Do arehi \'0 d<l. secrctaria de estado do negociCl~ estran
geiros.
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pagartl os juro. e despezas que o govcmo bl'a~

sileiro lenha de pagar, no caso de ser a esle nc
cessaria levantar aquellas. quantias por empres
limo, e no caso contrario nüo pogará o juro su
perior a seis por cento: ('2)

(2) o estado actnal da divida ela rcpublica Ori(}nlal eom o
1ntIJGrio é o que con:ta do seguinte documento cxtrahidu tio
'l'clatol'io do lllinisterio da fazenda de 1SiO.

EmI'rcstimo~ feitos fi rellllblica. do Ul·UgU3J·.

1.° De 1.020.041 pataeões, reali
zado em virlUde da eonl'enç.ão
de 12de Outubro de 1851, a 18920
o patacão 1.!l5S:/j.78F20

2.0 De 720.000 palacõr.s, elll vir-
tude da lei TI. ° 723 de 30 dl: So-
tem b1'o de 1853, idem 1. 382:/j00IJOOO

3. 0 De 11!l./jOO,09 rW.La<·ões, em vir
lUde do protoeollo assign3do em
]\fontevidéo a 29 de Janeiro dQ
180S e tias notas revel'saes de 8
de Junho e 30 Re Julllo do mesmo
'anno, idem............. ....... 22!l:3'l!i8200

4.0 De 000.000 patacôes, cm Vil'-
tude do convenio de 8 de Maio
de 18U1í, a 28000, i<iem 1.200:0008000

ti.O De 200.000 patacües, cm vir-
lUde do eonvenio de 22 de 1'\0-
vembro de 18601, idem......... 40:J:0008000

G.o Dc 1í!iO.GOO patacõe ,eorespolI
dentes a iS prestações de ao.ooo
pataeõQs, em vil"lllde <lo pl'OIO
eollo <Ie 15 de .Janeil'o de 186i,
:t divGrsos pr~c:o~ 1.1í92:0s~sn:!"3 G.6li2:30iS8'l2

A ad<liciollur:
Juro' de 6 0/0, aceumul:tllo: :IOS

eapitaes <lo /j.u e 5.° cmprc
timo , cm virtude dos rcspe
ctivos conv~nios j[l citados, :t.
eontar : os <lo '1.0 da datas daJ:
elllJ'erras até 5 de Junho dc1S<1li
(31.lJ50 pataeôes) e o do 2.0 tam
IH~1l1 <Ia.s datas das eUlregas atú
~2 cfe 'orcmbro do dito anno
(:J.500 pat3cõcs) II 2$000 .

,I I1I'OS (\1' 6 0/. sobr os rapilacs (lo
1.", 2.° e 3." UliJrc"til1los. COII
lados da ú3la da entrCll:t
atê 31 rla Vazem bl'o rlc 186\1 ,
J. ·;;1.1J _,17 (lal3 ·ôes. a razão
~c iSU2D...............•...••.. ~.33$:i12S61S

8:l.9OOS()(:',o
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nnsc 0."' o phmipoteTIcinrio l.n'u:;ileiro entrc
gdrá ne5ta data a primeira letra, e as outras tres
no dia em que se ussignur o referiLlo coovenio,
o qual será feito no prazo elos trinta e cinco dias
da primeira l(~tra.-( L. S.) F'1'ál1cisco Octatia
no de Almeidcb Roscb.'-( L. s. ) Caflo.s de CCbstro.

Coudiçõc§ 113 emiu'osthno feito em S .10 Maio de ':lS-G:>.

Protocollo.

UCllnidos Da secretaria do ministerio dos ne
gocias estrangeiros S. El. o Dr. Francisco Oc
taviaDo de Almeida nosa, elo conselho de S.
1\1. o Imperador do Brdsil, e o Dr. D. Carlos de
Castro, ministro dos negocias e.strangeiros da re
publica Oriental do Url.1guay, ambos aulorisados
com plenês poderes de seus respectivos governos
para darem execução ao ajustado na base segunda
da convenção de subsidio firmada pelos mesmos
plenipotellciarios na cidade de Buenos-Ayres a 8
cle Maio proximo nodo, cODcordárão no seguinte:

Art. 1. ° Ogüverno oriental pagará somente os
juros c despezas que o governo brasileiro tenha

Ditos idem sobrc o do li. O e 1)."
clll(lI'esl.iIl1US, eanL:Hlus o: cll.', te
de 22 de Novembro de 1fiü6
( 37.300 patacões) c os d:.HIU '11e
<le () ele JUIlI o do mesmo auno
(128.500 patacõcs) a111 bos :\I.é 3t
ele De;.:cmbro rle 1.869, 16;; .800
pataeões a 2$000 •.•..••. o. o.... a:lt:GOOSOO()

Dito id'm sobre o (lo G.O dito,
<:orllado~ das daLas elos paga
mentos <Ias letras até 3t de De
y.embro de 18ml, lj(joWij palacõcs
a <lifI'ereutcs lJre~·us .. o o 1J2:!)1GS79:5 li .039:2298313

:lO.&H:437SU5o

Observação. -P\r.st:) rlcmonstr:\ç:io nfi'o vão compr Iienrli.rl:ls
as <lcspe;.:as l'eiL,ls com ~J elivisão auxiliar flue c Leve em 1\101\
ll"'i<!éu nos uliuos de lSiJ!i c 18;)1), e rlcvem ser indcmuil;J(hlS
111'1 .. res/wctim ~ov rIJO, ii vista do Il'ata(lo de allian('a de LI
lI.. tluLU no tie 18;)1 c accord8 de a de Al:iosto de 18V1.



-- 010 -

de fazer no ca o de ser a este necessurio levantm'
por emprestimo dentro ou f6ra dó llrasil, a qUcln
lia concedida de seiscentos mil pesos fortes, pro
cedente da convencão de subsidio acima decla-
rada. . .

No caso contrario não pagará juro superior a
seis por cento.

Art. 2. 0 Ficão em vigor para este emprestimo
as condições consignadas nos'artigos oitavo, de
cimo, under,imo e duodecimo da convencão de
sllbsidio celebrada com a republica Orienbl do
Ur1Jguay a 12 de Outubro de 185 I, applicadas ao
emprestimo de cento e dez mil patacões, feito ao
governo da mesma republica em virtude do pro
tocollo assignado em Montevidéo a 29 de Janei
ro ele '1852.

Art. 3. o Além do que fica estipulado no artigo
2. o a republica Oriental se obriga a amortizar es
te emprestimo com a passiveI brevidade. Pura
isso, desde que tenha decorrido o prazo de um
éluno, contado desta data, a republicll Oriental
pagará mensalmcnte ao governo do Brasil um por
cento de amortisação, além elos juros que serão
pagos tambem mensalmente.

Os juros decorridos até aquclle prazo serão ac
cumulados ao capital.

Art. 4· o Logo que o governo da republica Orien
tal do Uruguay possa levantar nm emprestimo
no c trangeiro, pagará então de uma ó vez o
capital e juros desle emprestimo brasileiro; e
tambem entregará ao governo do Brasil, até re
embolso do dilo capital e juros, quaesquer ga
rantias ou valores que receber do Paraguay em
virtude do art. 14- do trutado de alliança of
fcnsiva e defensiva do 1.0 de Maio.

Em fé do que os mencionados plcnipotenci~
rios 8ssígnárão o presente protocollo e o sellno
na cidade de l\Ionlevidóo il 5 de Junho do anno
de No so Senhor de 11865.-( L. S.) FmrtC'Ísco
Octaviano ele Alnwicla nOSCb. -(L, S.) Carlos elc
Castro,
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Dcelarat-{ío addieional.-E no mesmo dia, lllCr,
c anno, e em seguida, o ministro brasileiro en
teegou ao ministro oriental as tres letras restan
tes de que falla a convenção de ~ de Maio. ( L. S. )
F'raneiseo Deta.viano de Almeida Rosa. -( L. S. )
Ca1"los de Castro.

Duzentos mil Ilesos fOl'tllS em 22 de Novembro de tSG:i.

p.l'otoeolld.

Reunidos na secretaria uo minislerio de rela
ções exteriores da republica Oriental do Uruguuy
S. Ex. o Sr. Dr.. Francisco Octaviano de Almeida
nosa, do conselho de S. M. o Irnperador, eS.
Ex. o Sr. Dr. D. Carlos de Castro, ministro de re
lações exteriores da repnblica, ambos autori a
dos com plenos poderes de seus governos res
peclivos, ajustúriio as bases de um emprestimo
nos seguin tes urtigas: .

Art. 1.· O plenipotcociario brasileiro sacarú
contra o tllesourú nacional do Brasil a somma de
duzenlos mil pesos fortes, em quatl'o letras de
cincoenta mil pesos cada uma, a um, dous, tres e
quatro mezes desta data .
. Art. 2.· Ogoverno oriental pagará sómenle os
Juros e despezas, que o governo brasi·leiro tenha
de fazer, no caso de ser a este necessario levantar
~or emprestimo dentro ou fóra do Brasil, a quan
lia concedida ele duzentos mil pesos furtes. No
<:aso contrario não pagará j~ro superior a seis
por cento.

Art. 3: Ficão em vigor para este emprestimo
a~ clausulas consignadas nos artigo oitavo, Lic
clmo, undccimo e duodecirno da convencüo de
,ubsidios celebrada com li republica OrierÍLal do
Uruguay em 12 de Outubro de 'J8:) 1, applicadas
ao emprestimo de cento e dez mil patacões, feito
ao govorno oriental em virlude do protocollous
signado em Monlevid60 u 22 de Junho de 1869.



Al'l. 4. o Além Jo que fica estipuladQ no art.
2. o a republica oricn tal obriga-se a amortisar esle
empl'cstimo com a possiveL brevidade. Para isto,
logo que tiver decorrido o prazo de um aIUlO,
(jantado desta data, a republica pagará mensal
mente no governo do Brasil um por cenlo de
am0rlisaçâo, além dos juros, que serão pagos
tambem mensalmente.

Os jurus vencidos até esta data serüo accu01U-
·lados ao CD pi tal. .

Art. 5" Logo que a republica Oriental do UruguílY
possa levantar um emprestimo no eslrang@iro,
pagará então de uma só vez o capital e juros deste
empreslimo bri:\silBiro, c enlregará tambem ao
governo do Brasil, alé o reembolso do dilo capiLul.
e juros, quacsquer valores ou garantias que receba
do Paraguay, em virtude do HI't. H uo tratado
de allianca oífensivG e defensiva elo iJ.0 de ~laio.

Em fé do que os menciouados plenipotenciarios
assignüo o presente pl'otocollo, e o. ellão nu cidaue
de Montevldéo n ~2 cle. Noveml 1'0 do anno do
Nascimento de Nosso Senhol' de 186;,.- (L. S. )
Francisco Oetal iano de Alnwúl[~ llosl.L.- (L ••. )
Carlos de Castro.

Declaraçào add1·cional.-. o mesmo dia, mez e
anuo, acto continuo, o plenipoll~nciario brasileiro
entregou ao ministro oriental, em duos vias, ilS
quatro letras de que falIa o ar!. 'I. o desta COil
venção.- (L. s. )P. Octaüiano.- (t. S.) C. de
Cc~stTO .

Tt';nta mil [lesos fOl'tes 1101' rnez Illn':Iutc a gllcl'l'a.

Pl'otocollo.

Aos CIllinze rlias do mez de .Taneiro de '186í,
rennido no mioislerio de rclacões cxleriore o
Exm . Srs. Dr. Francisco Octa\'iano de Almeida
Ro o, do conselho de Sua Magestac1e o1mperodor do
Bril<;il seu cm ii rio cxll't ol'dinari0 c mini tI'
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p1&1ipotenciario cm missão especial, e D. Alberto
Flangioi, ministro da mesma repartição da repu
blica Oriental do UrugullY, para o fim de estipula
rem as bases de um fmprestimo mensal feito pelo
Imporia ó. republica, convierão nas seguintes:

1.a O plenipotcncinrio brasileiro obriga-se em
nome do governo imperial a dar ao da republica
Oriental do Urugllay \'a quantia mensal de trinta
mil pesos, como ,subsidio, ernquanto durar a
guerra contra o governo paraguayo.

2.a Pela dila quantia mensal de trinta mil pesos o
p1cnipotenciario chefe da missão especial brasi
leira no Rio da Prata, ou em sua falta o ministro
residente do Imperio em Montevidéo, conselheiro
Brito, sacará uma letra contra o thesouro impe
rial e a favor do governo oriental desde o corrente
mez de Janeiro. .

3.a As sommas que o governo orie tal receber
por este subsidio, serão reembolst'dus ao Imperio
tos mesmos termos e na mesma fórma como foi
estipulado a respeito dos emprestimos anteriores.
qlle a republica ueve ao Bl'asil.

4.a Toda a vez e em qualquer tempo que o go
verno oriental chegasse a possuir por seus pro
prios recursos Q.S facilidades pecuniaria que lhe
permillào marchar sem o subsidio concedido pelo
presente protocollo, assim manifestará ao do
Imperio para a sua cessação.

Em fé do que os declarados Srs. plenipolencia
rios brasileiro e ministro de relações exteriores,
assígoárão este protocollo e nelle puzerão seus res
pectivos senos na cidade de Montevidéo e na data
acima mencionada.-(L. .) -Fmncisco Octaviano
de Almeidd Rosa.-· (L. S.) Alberto F'langini.

DeclaraGão.- No mesmo dia, mez e anno os
plenipotenciarios acima nomeados dcclarárão que
este subsidio tem o caracter de auxilio para
despezas puramente de gue1'1'a.- (L. S.) Francisca
Octaviano de Almeida Bos{(,.-(L. S.) Alberto F'lan~
Qi~. .

'1', o:]
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Ltmifaci\o (1e prazo (10 sn!ls!(1io con~el1ill0 peio Pl'otol'olio
• 11c H. de J ancÍl'o de 11867.

PTo[ocollo.

Aos 14· dias do mcz de Fevereiro de 18GB,
nesta cidade de' Montevidéo e no ministerio de.
relaçoes exteriores, reunirão-se o Sr. conselheir()

.Joaquim TllOmaz do Amaral, enviado extraordina
rio e ministro plenipotenciario de S. ]\1. o Impe
rador do Brasil em missão especial, e S. Ex. o Sr.
D. Alberto Flangini, ministro de relaçôes exterio
res da republica Oriental do Uruguay, para trator
do subsidio de tri ola mil pesos mensaes, concedido
pelo governo de ~ua Magestade ao da republica no
protocollo de quinze de Janeiro do anno proximo
passado; e, achando-se devidamente instruidos
e autorisados por seus respectivos governos, COI1
1'ierão nos seguintes artigos:

1. o Osubsidio, de que trata o referido protocollo,
será pago pelo governo do Brusil ao da republica,
como alJxilio para despezas puramente de guerra,
em prestações mensaes de trinta mil pesos cada
urna, alé o dia 15 de Junho do corrente anno.

2. o Este subsidio, que em nenhum caso conti
nuará além do mencionado dia qllinze de Junho,
cessará antes dessa data, si antes della terminar a
guerra contra o raraguay, e logo que isto suc
ceder.

3.° Pela dita quantia de trinta mil P(~SOs mensaes
o enviado do Brasil cm missão espeeial e IJ:1 sua
faHa o ngente diplomatico qlle interina ou efrecti
vamente reger a missão ordinaria, sacará. uma
letra contra o tbesoUfo do Brasil e a favor d()
governo oriental.

4.° As sornmas, que o governo oriental receb~r
por este subsidio, serão reembolsadas ao Jmpefl~

nos mesmos termo e na mesma fórma, como fOl
estipulado a respeito dos emprcsti mos anLeriores
que a republica deve ao Brasil e de modo que sobr~
este não pesem despezas ou prej uizos de nenhullla
natureza.



5.0 Toda' vez e em qualquer tempo que o governo
oriental chegasse a possuir por seu recursos
pl'oprios as facilidades pecuniarias que lhe per
mitlão marchal' sem osubsidio concedido pelo pre
sente proLocollo, assim o manifestará ao do Impe
rio para S!la cessação.

Em f6 do que os dcclara(los Srs. enviado do
Brasil c ministro dds relações exteriores da repu~

blica assignúrão esle pl'otocollo c o fizerão selim',
(L. S.) Joaquim 1'homaz elo AnuLml.-- (L. S.)
l1tbcI'to Flang'ÍllÍ,



1865.

Rmpl'cslimos Idtos fi repu JJic' ArgcIIlíu3.

UM l\I1LHÃ,O DE PESOS FORTES EM 31 DE l\t~UO

DE 18(j~.

Protocollo.

Reunidos na secretaria de estudo dos negocias
estrangeiros os Elms. 81's. Dr. Francisco Octa
viano de Almeida Rosa, do conselho de S. M.
o Imperador do Brasil e seu enviado exlraordi
nario e ministro plenipotenciario em missão es
pecial, e Dr. D. Rufino de Elizalde, ministro e se
cretario de. estado dos negocias. estrangeiros, com
o fim de cumprirem as ordens de seus respecti
vos governos relativamente a um empreslimo so
licitado pelo da republica Argentina e concedido
pelo de S. 1\1. o Imperador do Brasil, em aviso
de 19 do corrente, por bem da alliança que ce
lebrArão; convierão em fixar em um prolocollo
os term9s e condições com que é feito o dilo.
emprestlIDo, a saber: (1)

Art. 1.0 O governo de S. M. o Imperador do
Brasil emprestará ao da republica Argentina,
para auxilial-o a utLingir os fins da aIliunça, a
somma de um n ilhão de pesos fortes.

A.rt. 2.· Est emprestimo será realizado e~

quatro prestações de duzen os c cinGOenla mIl

(1) Do arelli\'o tia secrctarla dc estado dos negocios cstrau·
~ ~ros.
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pesos fortes c.ada uma, para o qlle o ministro
plenipotenciario do Brasil darú letras correspon
d(mtes a estas quatro prestações com os pI" zos
de um, dous, tres e quatro mezes dü data deste
accôrdo.

Art. 3 o Logo que o governo argentino realize
o emprestimo que mandou negocial' em Londres
restituirá ao de S. lHo o Imperador do Brasil
a somma mencionada, no Rio de Janeiro, Duenos
Ayres ou J.ondl'es, corno lhe fôr requisitado, e
accurnulando-se os juros e commissõcs que o
governo ele Sua Magcslade ti ver pago ao tempo
de se verificar a reslituição do l.:apital.

E ficando assim entendidos e concordes os
dous ministros, mandúre.o lavrar este protocollo
e o assignão em Buenos-Ayres aos 31 de Míl ia
de 1865. (L. S.) F1'Unc1'sco Octaviano de Almeida
Rosa. (L. S.) Rufino de Et-izulde.

Declaração addicional. -E logo em seguida o
ministro do Brasil entregou ao da republica Ar
gentina primeiras e segundas vias das quatro le
tras acima referidas. Buenos-Ayres, 31 de Maio
de 1865. (L. S.)Francisco Ocllwiano de Almeida
Rosa. (L. S.) Rufino de Elizalde.

Um mllhão ~e pesos furtes em t.o de Fevercil'o de i 8 66.

Protocollo.

Reunidos na secretaria de estado dos negor:.ios
estrangeiros os Exms. 81's. conselheiro Francisco
Octaviano de Almeida Rosa, enviado extraordi
nario e ministro pleni pote'nciario de S. 1\1. o
Imperador do Brasil, e Dr. D. Rufino de Elizalde
ministro das relacões exteriores da republica Ar
gentina, para o fim de cumprirem as ordens de
seus governos relativamente a um emprestimo
solicitado pelo da republica· rgentína c oncedi
do pelo de s. 1\1. o Impera.dor do Dril::>il por bem
da alliança que celebrúrüo;



- 518-

onviel'ão em fixar em um Pl'otocollo os ter
mos e condicóes com que é feito o dito empl'es
timo', a ~aber :

AnTIGO U::'{ICO o Ogoverno de S, M. o Imperador
do Brasil empresta ao da republica Argentina,
punt' auxiliaI-o a conseguir os fins da allian
ça, a sommà de um milhão de pesos fortes, sob as
mesmas condicões e nos mesmos termos do em-

.pre timo eífectüado pelo pl'otocollo de 31 de Maio
do anno proximo passado ele 18G5, e1evendo este
novo cmprcgtimo ser realizado- em quatm letras
sacal]as pelo enviado extl'aordinu rio elo Drasil so
bre o thesouro nacional do Imperio, uma de du
zentos mil pesos fortes a tres mezes desta data,
duas de duzentos e cincoenta mil a quatro e cinco
mezes e n ultima de trcsentos mil a seis mezes.

E depois de examinarem este protocollo c o
acharem conforme com o ajustado, o assignárão
cm Buenos-Ayres no 11. 0 de Fevereiro de 18GG. (L.
s.) [i'retncisco Octaviano de Almeida Rosa. (Lo S.)
llufino (le Eli;;ctlcle.

Em seguida o Sr. ministro da' republica At'
gentina ,declarou ter rccebi<.i{) as quatt'O letras
acima mencionadas, do que dá recibo com esta
declaração e assignatura. nllenos-\.yres, 1.0 de Fe·
vereiro de 1866. (L. S.) Francisco Octaviano. (L,
S . ) Rufino de El-izalde o

Adiamento das prestaçàcs atrasadas dos cmllloestlmos
de ~S;ii e 1857.

Protocollo o

á.Os vinte e oito dias do mez de Janeiro de
mil oitocentos e setenta reunirão-se na cidalle
do Rio de Janeiro e na secretaria de estado
dos n gocios estrangeiros SS. EExs. os Sr . Barão
de Coteóipe, ministro e secretario de esta~o dos
negocias da marinha e interino elos negoclOs e~-

tl'Ull(Teiro e bl'i D"udeiro-gcncl'al Do Wenceslaoo J o
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Pauhero, C'llvinc1o cxtraordinario c ministro plr.
nipotenciario da republica Argentina, fi fim de
tratan~m da proposta, que em nota dr dia 47
fez o di to Sr. hl'igadeil'o-general de addiür-se
o pagalTlen~o das prestações vencidas dos em
]ll'estiolOs de 11f'I e 1857 e respectivo ,juros de
que trata a primeira parte do arL. 3.° do pro-
tocol1o de 1G de Abril de 18G9. .

S. Ex.. o Sr. brigadeiro-general Pallnero expôz
que os prazos mürcados naquclle protocollo farão
fixados pelos pleoipotcnciarios. do Brasil e da
republica Argentina na crença de umü breve ter
minação da gucrrõ:; que o governo argentioo,
diminuindo naquelJa h~7pothcse as despczas do
seu exercito no }>araguay, poderia facilmente
éffectuar o ajustado pagamento com o remanes
cente de suas rcndas j n~as que, continuando a
~uerra e 'as de~pezas e faHando por outro lado
ü. r~publica os meios necessarios para saldar as
divi-das atraiadüs dos corpos quc se retirarão
do Paragtlay; acha-se o referido governo na im
possibilidade de satisfazer 0 seu compromisso na
f'ól'ma convencionada.

Em consequencia disto propôz o dito Sr. bri
gadeiro-generül, em nome e de ordem do seu
governo, que o pagamento das prestações ven
cidas dos emprestimos de 1851 e 1957, de que
truta a primeira parle do art. 3.° do mencionado
protocollo e que devêra ter sido effcctuado no dia
42 do corrente mez, se l'calise, com o dos res
pectivos juros simples de seis por ce.nto ao anno
no dia 12 de Janeiro de '1872, continuando ti
ser feitos regularmente nos periodos que designa
a tabella ünnexa ao protocollo de 22 de Julho
de 1IH34 os pagamentos das seguilltes presta~ões
como se Djustou na s 'gunda parle do referido
arl. 3.b

O EAm. Sr. BélÍ'ão de Cotegipe respondeu que
comquanto o estado financeiro do Imperio não
seja pL'Ospero, o governo deS. M. o lll:iperador,
allendendo ao que expôz o Sr. brigac.leiro-general
l>aunero, e desejando dar mais ulTIa prova da.
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éonsiller:l(~[io que lhe merece o governo argentino,
i.lnn~i<l Ú proposta feita.

Em t .'teml1nho do que os referidos Srs. mi
nistro tiz rflo lanar e assign50 o pre ente pro
toeollo em cloqs originaes. (L. S.) Barão de Cole
oipe. (L. s.) n·. Paunero.

ProioeoUo II. i2 de Janeiru de 11869.

nelJnidos na secretaria de rclacões exteriores
cm Bucnos-Ayres ~'. Éx. o Sr. Dr. Ô. Mariano Va
rela, ministro de r01i.l~,ões exteriores ela Repu
bliea Argentil]n, c S. Ex. o Si'. Antonio Pedro
de Carvalho Borges, ministro resdel.1te de S. M.
o Imperador do Brasil junto á mesma Republica
dcvidi\mcl1te alltori 'ado:; por seus respectivos go
vernos para celebrarem um ajuste sobre os pa
gamentos que deve f zer o governo argentino ao
de S. M. o Imperndor do Brasil- pelos empres
ti mos deliS:) I , '1857, IJ 865 e ,1866 procedêrlío
ao dilo ajuste. tendo presentes como base as
f.l'gl1 intes disposições de seus govel'llos anterior
mente manifestados por estes (I):

Ogoverno argenLino, reconhecendo a obrigação
de pagar os emprestimos de '1865 e 1866 logo
que realizasse o que havia mandado negociar
em Londres, mas achanrlo-se impossibilitado de
saLisfazer actualmente todos o::; compromissoscon
trahidos nos protocolios de 31 de Maio de '1865
c do 'I. o de Fevereiro de '1866 em consequencia
da prolonoação d;\ gnerra do Paraguay que o
obrigaram a delI' disLil cta applicação a uma parle
dos fundos obtidos pelo cmprestimo realizado em
Londres no anno proxirno passado, havia pro.
posto ao governo ele S. M. o Imperador do Bras!l
pagar por agora a somma de um milhão de
pe, o forle, importanciu do capital do empres
timo ele 31 de laia ele 186;j, e aj ustar ao mesmo

(1) Do archivo (,h~ sccrel:lI'j~ de estado' dos negocias estran
g 'iroso
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tempo as época cm que ha de pagar todas as
outras sommas das quaes é devedor ao mesmo
goyerno de S. M. o Imperador do Brasil.

o governo de S. M. o Imperador do Brasil
esperava que o argentino pudesse satisfazer im
mediatamente todos os pagamentos a que se re
ferem os protocollos mencionados, o que é re
clamado pelas circumstancias financeiras do Im
perio e pela prolongação da guerra do Paraguay
mas attendendo ás razões expostas por seu digno
aIliado havia aceitado a fórma de pagamento
offerecida por este.

Tendo presente ditas disposições, o Sr. ministro
de relações exteriores, fazendo referencia ás razões
expostas em nota datada de 1'1, propôz que a
entrega de um milh.ão de pesos fortes que devia
verificar-se em Londres se reduzisse a quinhentos
mil pesos fortes entregues á vista em Buenos
Ayres, devendo pagar-se os outros quinhentos
mil na mesma fórma convencionada para o pa
gamento do segundo emprest.imo, e que esperava
que seu digno alliado accederia a esta nova so
licitação do governo argentino.

O Sr. ministro do Brasil disse que havia re
cebido ordem do seu governo para ajustar o
pagamento na fórma antes offerecida, porém,
que tendo em consideração o que o Sr. ministro
de relações exteriores expôz em sua citada nota
de hontem receberia os quinhentos mil pesos
fortes, submettendo a modificação proposta pelo
Sr. ministro de relacões exteriores á deliberacão
do seu governo, como declarou em sua respo·sta
á nota acima mencionada.

Em virtude dist0 cOllcordárão nas condições
seguintes:

.Art. 1. 0 ~esta data o governo Argentino põe á
dL~posição do Sr. ministro do Brasil quinhentos
mLI pesos fortes, importancia da metade do ca
pital do empréstimo de 31 de Maio de 1865 .
. ~rt. 2. 0 A somma dos juros e despezas do re
fendo emprestimo ele 1865, será aeldicionada

T. f:i6.
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ás 'omlTIus relativas ao efUprestimo do 1:0 de
Fevereiro de 1866.

ArL 3. o A somrna resullanle da outra metade
do c.api~i.ü do cmprestimo de 3'1 de Maio de 1865
c do e lprestimo do 1. o de Fevereiro de 1866
com os juros e despezas de ambos será pago
p~10 governo argentino ao de S. M. o Imperador
do Brasil em tres entregas, a 1 . a das quaes será
satisfeita um anno depois de assignado este pro
tocol10, a 2. a seis mezes depois da primeira,
e a 3. a seis mezes depois da segunda.

Art. q.. o Seis mezes depois da data deste pro
tucolJo o governo argentino pagará ao de S. M.
u Imperador do Brasil todas as entregas vencidas
dos ernpresLimos de 1851 e 1857, seguindo-se
regularmente desde agora as entregas nos pe
riodos que designa a tabella annexa ao protocollo
de 22 de Julho de 1864.
, Em fé do que assignárão, em duplicata, o

presente protoco110 em BlJenos-Ayres, a doze de
Janeiro de mil oitocentos sessenta e nove.-(L. S.)
-AntoniQ Ped1"O de Carvalho Borges. (L. s.)-Ma
1'iano Va1"ela.

P-rotocollo de 16 de Ab1"il de 1869.

Reunidos na secretaria de relações exteriores
aos dezeseis dias do mez de Abril de 1869, S.
Ex. o Sr. conselheiro José Maria da Silva Paranhos,
enviado extraordinario e ministro plenipoten
ciario de S. M. o Imperador do Brasil, em missão
especial, e S. Ex. o Sr. Dr. D. Mariano Varela,
ministro de relações exteriores da Republica Ar-

o gentina concordárão 'em modificar os artigos do
protoco110 de 12 de Janeiro deste anno, relativos
ao pagamento gradual das sommas que o governo
argentino deve ao do Imperio em virtude dos
cmpreslimos por esle feitos em 1815'\, 1857, 1865
e '1866. o
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S. Ex:. o RI'. ministro de relações exteriore.
declarou ter-se verificado que o remanecente do
emprestimo argentino, levantado em Londres no
anno proximo passado, é maior do que se cal
culava quando foi assignado o dito protocollo;
e que o seu governo deseja hoje, como era sua
intenção antes, applicar toda a importancia do
dito remanecente á amortização dos empreslimos
que lhe farão feitos pelo governo imperial em
1865 e 11866.

Consequentemente propõt: 1.·, pagar já qui
nhentos mil· patacões, que completão o capila-l
de um milhão do emprestimo de 1865, trans-
ferindo-se para Janeiro de 1870 o pagamento
que devia ter lugar em Julho deste anno por
couta dos-emprestimos de '\ 851 e 1857, conforme
o protocollo de '12 de Janeiro ultime>; 2.·, nus
pagamentos restantes, por conta dos ditos em
prestimos de '1865 e 11866, separar a somma dos
juros e gastos, para constituir uma terceira e
ultima prestação.

S. Ex. o Sr. enviado extraordinario e ministro
plenipotenciario do Brasil respondeu que, com
qllanto haJa alguma diíferença entre os paga
mentos estLpulados pelo protocollo de 12 de Ja
neiro, e o que ora se propõe não hesita em com
prazer aos desejos do governo argentino, certo de
que assim interpreta fielmente os sentimentos ami
gaveis elo seu governo para com o da republ ica.

Foi, portanto, accordado que os arts. 2.·,3.·
e 4.· do protocollo de 12 de Janeiro deste anno,
fiqllem substituidog pelos seguintes:

Art. 'I .• Nesta daia o governo argentino põe
á disposição do Sr. enviado exLraordinario e
ministro plenipotenciario do Brasil, a qnantia
de quinhentos mil pesos fortes, importancia da
segunda metade do cap-ital do emprcstirno de
31 de Maio de 1865.

ArL 2 _. Aconta dos juros e despezas do. re
ferido emprestimo de 1860 stlr.í addicionacla ás
sornmns relativas;io emprestimo do 'I.· de Feve
reiro de -18()ô.
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ArL 3. o A ,12 de Janeiro de '1877 o govemo ar
gentino pagará ao de S. M. o ImperaclDr cio
Brasil todas as prestações vencidas dos cmpres
timos de 1851 e 1857; com os respectivos juros
simples a seis por cento ao anno, e os pagamentos
seguintes desta mesma origem continuaráõ a sel'
feitos regularmente nos periodos que designa a
tabella annexa ao protocollo de 22 de .Julho de
1864, como se praticou com o primeiro trimestre
do corren te anno.

Art. 4. 0 Ocapital do emprestimo do 1. 0 de Fe
vereiro de 1866 será pago em duas prestacões
jguaes, das quaes a primeira vencel'-se-ha á '12
de Julbo de '1870 e a segu nda seü; mezes depoi
da primeira.

Art. [). U Os juros e gastos dos ditos empres
timos de 1865 e 11866 serão pugos n'uma só e
ultima prestação, seis mezes depois da segllnda
de que trata o artigo antecedente.

Em testemunho do que os mesmos S1's. mi
nistros fizerão lavrar e firmárão o presente pro
tocollo em duplicata. na cidade de Buenos-Ayres
aos dezeseis dias do mez de Abril do anno cle
mil oitocentos sessenta e nove.-(L. 5.) José .~lal'ia

da Silva Paranhos. -(L. S.) J1Jcb1'Ú/;/W VCGrcllL
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Rendimento de Uruguayana.

PROPOSIÇÕES DO CORONEL ESTIGÁRRlBIA.

El comandante en jefp. de la division para
guaya ofrece rendir la guarnicion de la plaza
ele Umgnayana bajo las condiciones seguintes:

1J.a EI comandante de la fuerza paraguaya en
tregará la division de su comando desde sar
gento inclusive abAjo guardando los ejercilos
aliados para con elles todas las regIas que la
leis de la guerra prescriben para con los pri
5ione1'os.

2.a Los jefes, oficiales, y empIeados de dis
tincion saleran de la pla7.a coo sus armas y demas
bagajes, pudiendo esejir el punto a donde quierun
dirigirse, debiendo el exercito aliado manlenerlos
e vestilos mientrus duranle la presen te guerra,
. i esigirem otro punto que el Puraguay, debiendo
ser de SLl cuenta si prelleren este ultimo punlu
dirigilos.

3. a Los jefes y oficiales orientaes que estun en
esta gllarniciuQ ai servicio dei Paraguny qlledaran
prisioll"Cros de guerra deI Imperio, gUi.ll'duudo
sele todas lus consideraciones a que seull aCl'e
dores.

Sitio de Ul'uguayaud, SeLiembre, 18 ele Hlü;j.
Antonio Estigwl"l'ibia. ('I)

(I] A im qllc foi rccebida afllloUa I.' ·spo·ta, o "cneral CIIl chefe
oal'ao dc Punu Alt"'I'I~ lfIandando logo cltarllar o general' Bill
,'Itere das ['ol'l:a$ alliadas, a clltrcl;ulI aSila i\(ag-estadc. C(llll
quclll todos os gcncracs, Uliuistl'o da gu na, c visL:oJlde tlc Ta-
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Conoessões (eilcLs pelos gwcl'CLes alliados.

Os generaes alliados concedem, e admittem a
primeira e a terceira condições sem reslricçüo
alguma. Quanto á 2.a admittem-na com as se
guintes restricções. Os officiaes de qualquer cü
tegoria se renderáõ, não podendo SarnI' da praca
com armas, sendo-lhes livres .escolher para súa
residencia qualquer lugar que não pertença ao
terri torio do Paraguay. Uruguayana, '18 de Se
tembro de 1865 ás 2 1/2 horas da tard e. Pelos
chefes aDiados, o ministro da guena do Imperio
do Brasil Angelo nf01úZ da Silua Ferraz (2).

Aceitação das wncessõc.ç.

EI comandan te en je[e de la division paraguayu.
-sitio de Urugu;)yana, Setiembre, '18 de 1865.

El infrascI'i pto acepla las proposiciones de V. Ex.
y desea solamente .que sea S. M. el Imperad or
el mej 01' gal'üD te de tal convenio. A el y a V. Ex. ,

mandaré eonfereneiál'ão a esse respeito, eoncol'dando em fazeI'"
re tricções nas condições propostas, e o Jllinistro da guerra
otrel'eeeu-se para se entender pessoalmente com o cornman
danLe da praça, o que fez, dirigindo-se logo para a mesma.
Tiverão ontelll elo commandante em chefe I}ara acompanhaI' á
S. Ex. o cltefe do estado maior general João Fredel'ico Caldwel,
major Miguel Pereira de Oliveira ~leirelIes, ccretal'io do com·
mando em chefe, e o capitão AnLonio José do Amaral, aju.:
dante d'ordens e omeial de gabinete do Exm. mini tro. AlIl
~entro. das mnralhas da Ur~guaya!la o Illiuist!'o-, depois d~ c<!o
lerenclar, com °coronel ESLlgarl'lbla, eoncord<Ll'aonas resLrlcçoes
do segundo documento.

(2) Depois do que immediatamente as forças parngunyas, m
numero de 5.103 officiaei e praças, depuzel'Uo as armas c dcs
filárào em columna serrada para fór;) tia praça em pre euça ue
Sua lIIagestade o Impel'adol', e de toclo o exerciLO alliado. A.
evacuação da villa principiou âs 4 hora da tarde, e á 6 ain(~;)
sabião os iuvasol'es, ficárão em podol' do me mo exercito seis
boeas de fogo, LOdo o armamento e munição de gu 'rra, e sete
bandeiras.

A viU a foi logo occupada por dous batalhões bla ileil'os, o
1. 0 de voluntarios e o 2. 0 de illfantaria de linha. Derão-Se todas
as providencias para a segurança, eommodidade, e bom tra~a

meuto do prisioneiros. 'ua lage lade l'ecommendou rnulL.o
ao dilferentes chefes, que lIao consenti sem que o:> UILOS Pl'I
siollei ros fossem mal tratados, nem perse~uil.los.



qlle haccn las proposiciones, me fio y entrego
prisionero de guerra la guarnicion con las pres
cl'ipciones acordadas por V. Ex.

Ei que firma espera que V. Ex., procederá
immediatamente a ajustar con el infrascripto la
manera como se debe efectuar el desarme yen
trega de la guarnicion (3).

Dios guarde a V. Ex. mucbos anos.-Antonio
Estiga1Tibia.

PROCLAMAÇÃO -

Soldados l-O territorio desta provincia acha-se
livre, graças á simples altitude das forças bra
sil eiras e alliadas.

Os invasores rendêrão-se; mas' não está ter
minada a nossa tarefa; a honra e dignidade na
cional não forão de todo vingadas; parte da pro
vincia de Mato Grosso e do territorio da Confe
deração Argentina' jazem ainda em poder de nosso
inimigo.

Avante, pois, que a Divina Providencia e a jus
tiça da causa, que defendemos, coroaráõ nossos
esforços.

Viva a nação brasileira I
Uruguayana, 19 de Setembro de 1865. - D.

PEDRO II, Imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brasil. - Angelo .DIo'niz da Silva
Ferraz.

(3) Todos estes documentos, e informações são extrabidas do
Relatorio do miuisterio da guerra do anno de 1866; e da com
pilação de peças ofliciaes relativas á invasão da provincia de
S. Pedro <.(0 Sul, apresentada ao corpo legislativo no dito anno.,
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Tratado de 27 de Março com a Bolivia.

l\"OnCIA HISTORIC!..

A negociação diplomatica que terminou a con
tenda secular com referencia aos limites entre o
Brasil e a Bolivia, ajustando igua.lmente em bases
de reciproca vantagem as relações de a~izade,
commercio, e navegação dos dous paizes, fórma
uma das mais brilhantes paginas da nossa his
toria internacional, nos ultimos tempos.

Lutar contra os antigos preconceitos daquclla
republica que emprestava ao Imperio planos de
ambição territorial, debenar as repugnancias de
certos espiritos tenazes e eivados de mal enten
dido, ou exagerado patriotismo, (1) neutralisar os
man JOs e as intrigas do partido adverso ao go
verno do general Melgarejo, que lançára mão do
tratado como de um ariete de guerra para des
considerar a marcha politica daquelle generaluo
animo do _povo, forão não pequenos obstaculos
a vencer para levar a efi'eito a convenção de 'J,7
de l\1arço (2).

(1) o proprio congresso convocado pelo general Melgarejo,
e na administração, houve opposição ao tratado.

lJlugia prc idente daquelle cougresso foi·lbe a principio, ad
verso, e Revolto ministro dos cultos, por seT-lhe infcnso, teve
demi ão.

Es e espirito de opposição inda se manifestou pela nomeação
de Reys Cardona, adversa rio do tratado, membro do congresso,
mas ausente, para relator da comrnissão revisora do mesmo
tratado.

(2) Para prova deste asserto citarelllos os seguintes opus'
cu los publicados por homens importantes da Bolívia contra
o trat:ldo:
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Aesses enlmves accrescitl ainda a circumslancia
àe que fOra no meio da agitação promovida pelos
Estados do Pacifico contra o Brasil por causa da.
guerra a que o arrastara a republica do Paraguay;
fóra, quando aquelles Estados tentavão crear uma
especie de liga entre si, e para a qual contavão
com a adhesão da Bolívia, nas vistas, como in-

lJlemorandnm .sobre limites entre o Brasil, e a Bolivia escripl()
Ilelu Dr. MMiano Reys Cardulla, }ui::. adjullcto lJe1'manente da
cól'te SlLpreJlla de fustiça. Paz de AyacuclLO 1S07 'imprensa Pu
cena; tem 32 paginas.

A :II'gumentaçào deste lJlernol'alldUln funda-se nos trata dos
ltnLig-os de Tordesillas, e de 1777, falia nas observações de
Conàamil!e, de accordo com o llIel'cdiano de TordesHlas, eOIl
trado ao Brasil, etc.

"Questiio de limites entre a Bolivia e o Brasil. Defesa daB{J
lJivia pelo cidadão boliviano Jllariano Reys Cal'dona, deputado a
assembleia; em contestação ao (olheto do Brasil publicado na ci
dade da La Paz, Sucre~SetellLbro lHoS, l'ypographia do PI'O
gresso; tem 123 paginas.

Encena os mesmos argnmentos do ll1emorandum acima, mais
desenvolvidos, e tudo adubado de gTamle animadversão contra
I) Imperio. E' o resumo histol'ico tia questào de limiles destle
Q descobrimento da America.

(( Exposição que o oidadão Ra.facl Bustillo, antigo ministro
das 'relações exteriores da Bolivia. faz de sua c01iâucta como
pleni/Jotenciario na negociação sobre l'imites com o Brasil mn
1863. Sucl'e-Outubl'o 24 de 186S. imprensa boliv'iana, tem 56 pa·
ginas,

O ex-ministro Bttstillo Linha forçoso dever de defender-se da.
fundada arA"uiçã(· que se lhe dirigiJ'a de haver, quando tratOl!
com o enviado brasileiro Rego Monteiro em 1863, reclamado
apenas pela meação das lagôas l\Iandioré, Gaiba, e Uberab~,
q-uando o projecto de tratado apresentado por a.((ueHe pIem
potencial'io estabelecera como incontestavel o direito do Brasil
ás cachoeiras do Madeira, ii Jlosse do -telTitorio oriental do Rio
faragau com o dominio exclusivo do Rio VereIe, e á outras
pretellções importantes do lado do Paraguay.

Apanhado em flagl'ante delicto de conLradicção, tornando-se
censor do presente tratado, o ex-ministro Bustillo, apreciou a
questão com asedurne, c manifesta parcialidade, fallando não
á razão, lllas ás paixões de seus compatriotas.

« Bolivia, e o Bl'as'il. Questão de limit.es, POI" algun, bolivianos.
:I'acna, imprensa do P'l'ognsso 1868; tem :lS paginas.

Este folheto discute os artigos da convenção e Jlrocura de
monstraT que a Bolívia cm todos os tempos sustentou a vi
gencia do tratado de 17'77.

Re[ere as missões ao Brasil dos generaes Armaza, e Gnilarte.
que, no dizer do mesmo folheto, reclamárão pela fixação da
~nha limitrophe do referido tratado; senclo que Guilal'Le.Linha
Instl'ucções pam propôl' um accol'do equitativo relativo á
cossão de alguns tel"ritorios abaixo tia couOucncia do Beni
-com o ~Iallloré, em compensaçfltl dl) aua IlflollO da fOl'talezas
II Coimhl'a, c Albllqlll"l'(jllP.

T, G7
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Clllcavão, de contrUÍ'iar os projectos d.1 tríplice
ülliança contra a autonomia da dita l'l:lJllblicH,
que encetou-se a referida negociaçã .

O tino, a franqueza, e a lealdade com (file o
plenipotenciario brasileiro conselheiro Lopes Netto
discutiu a questão, collocundo-a no tel'l'cno dos
verdadeiros e mutuos interesses das parles con...

. tratantes, despindo-a das intrincadas argucias
que form,ão a sciencia de certos diplorrJalas, fal
lando á illustração e ao bom senso dos homens
politicas da Bolivia, convencendo-os de que a
terminação desse pleito, estreitando [t relações
amigaveis do Imperio com ti republica, marcaria
a data do desenvolvimento da navegH~fifl e com
mereio entre os dous paizes. forão os \Illicos, mas
poderosos argumentos que iniciáruo a celebração
do tratado.

Não é nosso proposito, nem cabe nas acanhadas
columnas deSltl ligeira Noticia proceder a um
exame circumstanciudo da antiga quesliio de li·
miles entre o Imperio, e a republica da Bolivia,
exporemos en tretanto ligeiramente alguns inci
dentes desse litígio.

O tratado de '1777 eru qllasi sempre invocado
como base para o desenlace dessa pendencia. sem
i;ltlender-se que a gnerra de 1801 entre a Hespanha
c Portugal o annullÚl'a, som atlender-se ainda que o
proprio governo boliviano em mais de uma occa
sião dera testemunho da caducidade desse lratado.

Assim é que as leis da Bolivia. con<;itleraudo
livre todo o escravo que pisar o terrilorio da
republica, contrastou o arl. 119 daquelle tratado
que havia estipulado a extrndicção de nscravos.
. Assim é que o governo boliviano, recu ando-se
cm 1838' e depois na administração do general
Ballivian, a entrega de criminosos reclamados pelo
Brasil, se por esse facto prestou homel1i'\ge!O a
sua legislação, nem por isso deixou de vlOlar
o mesmo tratado (3).

(3) Os rlocnmcnlos comprobatorios de tas dclíber c:iir;; ach,ão:se
publicados no eXC\)IlcIllC folheto iII li 1IIlarlo « Á qUI,.trio dp ('/lII/tl
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Qucrenrln obviar essas intel'minavcis difficul
dades, e (]t-bates foi que o Imperio estabeleceu a
dOlltrilla do uti possidetis para solver as questões
de Iimi Les, e essa dou trina se acha consagrada
como norma internacional em taes litigios, sendo
como foi abraçada pelas republicas Argentina,
do Pcrú, de Venesuela, e do Uruguay, nas diffe
rentes convenções que sobre esse assumplo tem
celebrado com o Imperio.

Reconhecida assim como principio fundamental
do direito publico americano, essa doutrina in
validou, sem conlroversia, as estipulações dos
tratados das' metropoles (4).

Com esse fundamenlo retorquia o gabinete im
perial aos argumentos que a Bolivia tirava em
~eu l'u\'or das clausulas do tratado de 1777.

Mas o principio do uti posside~ú não exclue,
cm sua i1pplica~ão, concessões razoaveis quando
por meio dellas se pôde chegar a solucão paci
fIca de uma grave e velha questão de fronteiras
entre dous Estados.

Neste caso a transaccão não significa abandono
de direitos, nem estabelece aresto que possa ser

entre a Ro1í'via e o Brasít por José R. Guticrrez» segunda edi~:ão,
La Paz. IIJllll'cllsa Pncen:I, callc d I Reereo n. O 208, 1868.

O eXalll~ do referirlo folheLo, em o qnal COI\1 grande vigor
fIe raciol'inio se defende o lr:Haúo de 27 de 1\lar"o 1\0 )lOnto
Ile I'isl:l das reciprocas v:lnlagens flue confere aos paizes COII
t"aLalll('~, será de f(l'ande uLilidallc ao leiLor que quizer illlCi
nll'-se d,- nossas anligas que lões inLel'nacionaes COIU a Oolivia.

(,. I C:vLJ~u1tado pelo conselheiro l\liguel1\Tal'ia Lisboa sobre
(\ /lli l'o'lu/eUs dos lratal\os de limites do Orasil com "ene
~uel" e 001'30 GraIl:tda, o sabio Jlumboldt assim se exprimira
como. I'é a pago 1\l~ desle tomo: « Approvo em alLogrito, Se
)Ihol', I) <te rto com que em vossn negociação, com as intellções
lltai '(';011 'iliadoras, n[\o insististes em quercl' o engrandecimento
«Ic terriLol'lOs, e em haver adoptado o lJ1'incipio do uLi possi
delis dc 1810 para evifar as .grandes incertezas que nascem das
va.q(t P..L:prc.tsàes .do antigo tratado de 11 de Outubro de 1777,,,

Aud r s BeiJo, elllerito puJl!icisla, i;:rualmcll Le consultado áccrca
.lIa , citada, convenções, uesLa l'órma respondeu: "o uti possi
det1.S 1/((, époea da emaneipação das eolonias lie. panllOtos, era (t

T'OS. e untural da Hespanha, o que llossu,ia a Ilespanll(t "cat, e
cffectilJamcnie com. quatquer titulo O" sem titulo algum; nào o
qltr.n l{rs.c;:nha tillh.a di/'eito de possuir, e nao posSltia. "

\TuI. f,c/J!c'riv d~ 1!!6\) )lago 131 dos aunexos.
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mais tarde invocado por outro paiz limitrophc,
ao contrario teslemunha simplesmente da parle
da nação que a aceila o desejo de manler a paz.

Foi nestes termos que rlemos posse á Bolivia
nas lagous l\fundioré, Gaiba, Uberaba, c Cuceres
que (S\om a Bahia Negra fazem os cinco portos
unicos que exislem sobre a margem direila do
fio Paragtlay, constiluindo-a por tal fórrnu ri- '
beirinha desle rio (5); e bem assim nos terrenos
siluados na parle oriental da serra de Chiquilos,
e naquelle que demora enlre os rios Verde e Pa
ragaú.

Esla concessão quebrando as cadêas que im
pedião ti Bativia o ingresso no Al1anlico (G), facul
tando-lhe a navegacão do Paraguay, bem como a
elo !\ladeira (7), devassou novos horisontes ao fu .
luro eograndecimento dessa republica.

Por seu lado a Bolívia, abrindo mão de suas
largas e velllas pretenções aos limiles no Madeira,
onde a facha divisorü1 foi, pelo art. 2.°, do tra
lado, collocada aos '10 gráos c 20 minutos, relribuil~
exuberanlemente ao Brasil a referida concessão.

(5) E-te accortlo fui aconsclh:ldo tia. tribuna do scn:lllo pelo
conselheiro Pilllenta. Buello, igualmente o suggerio o Dr. ~ra
vares l3:1.5l0· cm sua obra sotire o Amazonas.

Della tambem lratamos a paU". 41i!l do terceiro tonio fleste livro.
Yattel.- Direito das gcutes, Tom. 2.°, ~ecção 326, a ado(lta

em casos dctel'minados.
(6) Sabe-se que a Bolivia possue apena. no Pacifico o insigni

ficante porto dc Cobijá, ao qual se chega atrarC'L de aspcnimus
sertões.

(7) Por decreto D.O 4i.íOQ de 20 de Abril de 1870 concedeu-se
:lO coronel George E. Chureh privilegio exclusivo por tempo
de 50 annos para. a construt:ção de uma cstrada de ferro quc
evile as quedas (las cachoeiras dos rios Macieira c I\famoré, par
tindo do ponto ma:s vantajoso nas proximidades abaixo da ca
choeira de Santo Antonio, ao ponto mais vantajoso nas proxi
lllirlacLes, e 3eima da caehoeil'a de Guaj:lrá-merun.

Com aquelle mesmo coronel havia o govcrno de Bolivia. con
tractado antcriormente, cm Nova-York ,a navegação a rapor
dns rios da republica, tributarios do Madeira.

Nos Estudos sobre algumas questões internaC'Íonacs a que allu
<limos a pago 78 d ste tomo fizemos salientes as vantagens da
abertura desta cstl':lda.

PeLo decreto n.O 3898 de 22 de .Tunhl) de 1867 havia já o g-o
V(;1'1I0 fmperial concedido a subvcnç~1O de 06:000S000 para:l II~'

vegaÇão a vapor do rio Madeira, conll'aclando po tcriormcnte ()
. rviço da lIIe:III:I, u:lI'eg:ll:ào com Alcx:lmlrc Paulo dt: BritlO
Ulurilll, que dr CUI alIlcutc a tem cxecutadu·
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Deslindada a gueslão de limite por modo tão
equitativo, urge ponderar que tiS outras estipu
lações do tratado, não são de menor valia para
os dous paizes.

Anavegação do Madeira ao passo qne fomen
tarú reciprocamente o augmento das industrias
e do commercio, ba de emancipar a Bolívia da
dependencia absoluta em que se acha relativil
mente ao Peru, e ao Ch,ile, sendo-lhe imposta 11
lei por Vulparaiso pela viu de Cobiju, e pelo Peru
pelo transito do llorte.

Por semelhante dependencia paga a Bolivia o
douro por tudo o que compra e importa, e re
cebe a metade por tudo o que vende e exporta.

Hegulal'isada aquella naveg.icão nos ufi1uentes
holivianos do Aml.lzonus, isto 6,' no IIlamoré, Gua
})ol'é, e Beni,desde logo todos os pri ncipaes'centros
de população, La Paz, Cochabambu, Santa Cruz,
Sucre, e I)otosi se communicárão directamente
com a Europa, e com muito maior brevidade do
que pelo caminho do ParaguflY (8).

Em umà palavra o tratado de 27 de Março,
no dizer de um escriptor boliYiaoo, libr.rL[\ri1 a
republica da, prisão meLhodica do Perú, e da for
çosa escravidão de Valparaiso, conquistaní ao
mesmo tempo a liberdade da compra. e a possi
bilidade do retorno, e verú cnhir a bUIT lrll flue lem
cativas as producçõcs do 13eui, e de Mocho (O).

(8) As~r:l. diz lJue deslle a t~lilllrle 220 'I' at; pas'~d:l a !;)I!ôa
dos Ch~I'iles, n~(la valelll as lcnas oricnLaCS do rio I'al'a
f(lIay, porque ainda qlle no inlel'iol' lcnhão call1pos bOI1 , :l.'i
IIlnllndaçíies não perlllillelll approxin~lr-sc fi eo la· do rio ~111
ba lanles legllas, e por conseguinle nao pOllem tCI' Ilavcgaçao,
uem eommeJ'cio.

(9) ,Men,yagem do prcsidcnts iJlclgar~io ao congrcs,~o cm. ~86S, rI!!
S/I!t mstallarão." Acha-se promnl~ado o lralado de amIzade, !t.
nllles, e navegação, eommel'cio, c exlradição que concluinlOs
com Sua l\1~geslade o Imperador 110 nrasil.

j1cvemos a promllla, e l'eli7. lel'lnjn~çfio de lão impol'lantc
assumplo não só ii elcvad:l.s viSlas 110 Il'ol'erno imperial, ar,
cordrs com as minh~., e lI:io lamh III ao decillioln inl 'I'cs:e
que desellvolvêl'ão o EXIII. Sr. cOll'clll'iI'O 1)1', F '1iPPI~ l.oPI'3
'~llg, ClIviallo CHl'30ruin:tl'io t: mini 'll'tI r1cnipolCllcial iI) "III

lUIS au C:pctiat do Dra~jl 11<1 Buli\i~J '~Jllt:U CCI l:\l'io ;; 1;11
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Assim o entenderão, e effcctivumenlc o reulizárüo
os homens eminentes da Bolívia accordando com
o illustrado plenipotenciürío brasileiro conse
lheiro Lopes Netto o presente ajuste internacionaL

dc cstado c ministro das relações exteriores DI'. D. :Mari:llJllO
Donato 1\lunoz.

A maior A"lol'ia da Bolivia, c a minha pessoal conslstcm, se
nhorcs, cm que tivcmos a fortuua de ultimaI', no tocunte á
nossa patl'ia, a secular questão dc limites, que talHO se ueba
tera entrc as Coroas de Portugal e HcspalJha sem jamai~ che
gar-se a uIOa solução. BrevemcnLe ficaráõ demarcauos os li
mites terriLoriaes enLre amIJos os ESla(Jos, por meio dos res
pecLivos cOJl1missarios, sendo por nossa parte o Sr. I). Emctcrio
Villamil, credor à tal cOl1liauça por sua JIlUSLração, paLriutismo,
c rcctidüo.

Além <la livrc n~veg:l~.ão pelo AIll:lzonas cont:lremos com cinco
p~rtos subre o Alto-Paraguay para cOlllllluuicar com o ALlau
tlco.

Por mejo das noras arterias par:l nossa viua cOllllllerci:l1 pclo
lçvante da Bolivia podcmos estar certos dc que os granues des
tinos dc nOSS:l p:lLria hão de CUIOIII'lr·se elll tempo não mui
remoto, dcsenvolvcnuo- e os vigorosos gcrmcns do progrcsso
industrial que a Providencia rlcposiLOU em nossas cOlmncas
orienlaes. AlIi está o fULuro da j'cpublica, c para esse ponLo
devemos volver as vistas em busca do trabalho que fôrma a
riqueza, e da industria quc constiLue :l iudcpendeucia do ho
mcm Iil'l'c. Par:l isso conLamos, além dos nossos proprios recur
sos COIll a libeml poliLica que o Au;';UsLO Imperador D. Pcdro.'I
tcm manifestado a ra\'ol' lIos intere ses bolivi:lIlOS, que hao
principiado já a ligar-se com os tio nrasil, auxiliado por seu
habil diplomata o EXIlI, Sr. Lopes Ncno, que tão lcalmcnlc
sonbc estreitar as allligavcis relações ue ~ullbos os povos, c go
vcrnos. I)
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Tl'atado de amizade, limites. navegação, eommcl'eio e extradic
ção, entre o Senhor D. Pedro II Imperador do Brasil e o
presidente da republica ela Bolivia, assignado na cidade dc

; La Paz de Ayacncho aos 27 rle ~Ial'ço de 1867, e ratifieado
. pai' parte do Brasil em 16 ete Jnnho d o mesmo anuo e
pela da Bolivia em 17 de Setembro de 186S (10).

DO ARCHIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS.

Em nome da Santíssima Tl'indade_

. Sua Magestade o Imperador do Brasil e o Exm.
presidente provisol'io da republica da Bolivia,
eapilão general dos seus exerci tos, e general de
divisão do Chile, reconhecendo a. necessidade.
de chegarem a um accordo definitivo sobre os li
IJlites dos dous Estados, e desejando promover a
communicação e o commerciQ pela fronteira com
mum e pelos rios, na parte que pertence a cada
um dos mesmos Estados, de modo que se assegu
J;e a amizade que felizmente os liga; resolvêrão
celebrar, para estes fins, um tratado e nomeArão
seus plenipotenciarios, a saber:

Sua Magestade o 1m perador do Brasil ao Dr.
Felippe Lopes NeUo, do seu conselho, deputado
4 assembléa geral legislativa do Imperio, com-

. (10) Foi promulgado por decreto n." 4280 de 2S de Novemliro
de 18G8.

Troeárão-se as raLificaçõs na eidaele da La Paz de Aynencho,
entre os plenipotencial'ios Lopez Netto, e Donato MuIioz aos
22 (le Setell1bro do cHado allno.



mcndador da imperial orllem fIn Ro~n, ornei aI <la
de Leopoldo da Bulgica, e enviado extraordinariu
l~ mini Iro plcnipotenciarie>, em missão especial,
lia rf'publicli de Bolívia.

O Exm. presidente provisol'io da republica de
Bo1ivia ao Dr. D. l\lariano Donato l\lui'ioz, mem
bro numerario da universidi:lde de Sucre, hOl1o
rario da faculdade de leis e scicncias politicas da
de Santiago do Chile, advogado na llolivia c no
Jlerú, secretario geral ue estado e ministro das
relações exteriores;

(Is quae!', depois de trocarem os seus plenos
poderes, que achárão em boa e devida fórma,
convierão' nos artigos seguintes:

Art. 1.· Haver'á perfeita paz, firme e sincera
amizade entre Sua Magestnde o Imperador do
Brasil, seus successores e subditos e li republica
ele Bolivi"a e seus cidadãos, em toda a extensão
dos respectivos territorios e possessões.

Art. 2.· Sua Magestade o Imperador do Brasil e
a republica de Bolivia concordão em recOlahe
cer, como base para a determinação da fronteira
en tre os seus respe'ctivos territorios, o uti possi
ilet1's, e de eonformidade com este principio, de
clarão e definem a mesma fronteira do modo se
guinte:

Afronteira entre o Imperio do Brasil e a repu
pubHca de Bolívia partirá do rio Paraguay na la
titude de 20· 10', onde desagua a bahia Negl'u;
seguirá pelo meio desta até ao seu fundo e dahi
cm linha recta á lagõa de Caceres, cortando-a pe
lo seu meio; irá daqui á lagõa Mandioré e a cor
tará pelo seu meio, bem como as lagõas Gabiba
e Uberaba, em tantas rectas quantas forem neces
sarias, de modo que fiquem do lado do Brasil as
terras altas das Pedras de Amolar e da Iosua.

Do extremo norte da lagõa Uberabll irá em li
nha reélu ao extremo sul da Corixa-Grande,salvan
do as povoacões brasileiras e bolivianas, que fi
caràõ respectivamente do lado do Brasil ou da Bo
lívia; do extremo sul da Corixa-Grao.de irá em
linha rectas ao ~Jorro da Bou- Vista c nos Quatro
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Irmüos; destes, lambem em linha recla, até as
nascentes do rio Verde; baix.ará por este rio até
á sua confluencia com o Guaporé e pelo meio
desle e do Mamoré até ao Beni, onde principia o
rio Madeira.

Jlesle rio para o oéste seguirá a fronteira por
uma parallela, tirada da sua margem esquerda na
lalilude,sul W· 20', até encontrar o rio Javary.

Se o Javary tiver as suas nascentes ao norte cla
quclla linha léste-oéste, seguirá a fronteira, des
de a mesma latitude, por uma recta a buscar a
ol'igem principal do dilo Javary ('11).

Art. 3.· No prazo de seis mezes, contados da
troca das ratificações do presenle tratado, no
meará cada uma das altas parles cO!ltractantes um
com missaria ; e no mais breve tempo que fôr pos
sivel, procederão os dous commissarios, de com
mum acconlo, ademarcaçáõ da linha divisaria,
nos ponlos em que isto fOr necnssari'O, e de con
formidade com as estipulações que precedem (12).

(l1) o Perú, bem como a Columbia, reclamárão conLra os Ii
mitcs marcados nesLe artigo.

A reclamação da primeira daqucllas rcpublicas, dirigida pclo
lI1illisLI'O lJal'l'cncchca ao govel'llo boliviauo, em data de 20 de
Dezcmbro de 186i, púde ler-sc no já alludir.lo follJcLo flc Gu
ticrrc.::, assim como a. resposta do referido Ç(ovel'Do, e a vigu
rosa conteslação do auLor do mesmo folhcLO á infundada cli
gellcia do Perú.

QuanLo ao proLesto da Columbia, foi-lhe I'eda.rguido r1rlO
conselhciro .....zambuja, plenipotenciario do Brasil no dito Es,
Lado, IJOS seguintes, e irl'espondivcis termos:

" Que dcsconhecia os tiLulos, em que se fundavão os 1>I'C
tendidos direiLos de Columbia ao rio ,Iavary, visto que, por
CsLc lado, confina o Imperio unicamcnte com a BoJivia e o
I'CI'''', pertencendo ao Brasil a margem dircita daquelle rio c
ao Perú, a esquerda, segundo a applicação do uti possidetis
rcconhecido no tratado, que os clous uILimos paizes celebrárão
cm 18111;

" Que bem considerado, o arL. 2.· do Lratado com a Bolívia
oada estipula cm offensa da soberania de qualquer outro es
tado e muito menos cios Estados- 'oidos de Columbia .

cc Que ao Lerritorio mencionado naquelle al'Li~o não aícanção
as mais exageradas preLençóes tcrritoriaes ele Columbia, ncm
mesmo as qne se fundão nas reacs cedulas, IJorquanto, como
é sabido, a linha do Madeira ao Javary está na latitude sul
10· 20', isLo é, seis ~ráos ao sul d'a fóz do Javary, territorio
cxclusiYamenLe do dominio do BI'asil, do perú e da Bolívia. li

(12) Pal'a a demarcação forão nomeados cm 1868, por parLe
do llllllerio o corDoeI de cns-cnheiros lnnoccllcío VeIloso Pe-

T, 68
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Art. 4.' Se no acto da demarcacão occorrerem
duvidas graves, provenieo tes de i"nexactidão nas
indicações do presente tratado, serão essas du
vidas decididas amigavelmente por ambos o
governos, aos quaes os commissarios as sujei
taráõ, considerando-se o accordo, que as re
solver, como interpretação ou additamento ao
mesmo tratado; e ficando entendido que, se taes
duvid~s occorrerem em um ponto qualquer, não
deixará por isto a demarcação de proseguir nos
outros indicados do tratado.

Art. 5. 0 Se para o fim de fixar, em um ou outl'O
ponto, limites que sejão mais naturaes c conve
nientes a uma ou outra nação, parecer vantajosa a
troca de territorios, poderá esta ter lugar, abrin
do-se para isso novas negociações, e fazendo-se,
não obstante isto, a demafl~açãú como se tal troca
não houvesse de effectuar-se.

Comprehen<1e-se nesta estipulação o caso da
troca de territorios para dar-se logradouro a
algum povoado ou ti algum estabelecimento pu
blico ~ que fique prejudicad.o pela demasiada
proximidade da linha divisaria o

Art. 6 o o Sua Magestade o 1m perador do Bmsil
e a republica de Bolivia convém em declarar
livres as communicações entre 0& dous Estados
pela fronteira commum, e isento de todo imposto
nacional ou municipal o transito por ella de
pessoas e bagagens, que ficaniõ sujeitas unica
mente aos regulamentos paliciaes. e fiscaes, que
cada um dos dous governos estabelecer em seu
teniloria.

derneil'as, c pela da Bolivia o DI'. Do Emetcl'io YillallJiI, COlIJO
consta dos auutlxos do RelatOI"io de 1869.

Entretanto até o presente (Juuho de 1870) ainda não se deu
começo a dem:trc:l~:ãot tendo sido ultimamente nomeado para
substituir O Iwimeil'o cOll1missario hl':lsileiro, o eapiliio de nur
Ituena Antonio Claudio Soido. Vid Diario Official de 11 de
Junho de 1870.

Oxalá que :I procl'astinaçâo deste stlrvi~~o não faça nascer,
mais tarlle, embal'ar.os á fixaçãu das frouteiras cutrc os dous
paizes ! •
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Art. 7oo SUl Magestaode O In)perador do Brasil
permitte, como concessão especial, que sejúo li
vres pat'a o eommercio e navegação mercante da
republica de Bolivia as aguas dos rios navegaveis,
que, correndo pelo territorio brasileiro, vão des
embocar no oceano o

Em reei procidade, tambem permitte ii repu
blica de Bolivia que sejão livres para o commer
cio e navegação mercante do Brasil as aguas dos
seus rios navegaveis.

Fica porém entendido e declarado que nessa
navegação não se comprehende a de porto a porto
da mesma nação ou de cabotagem fluvial, que as
altas partes contraetantes reservão para os sells
subdilos e cidadãos.

Art. 8. o A navegação do Madeira, da cachoeira
de Santo :\ntonio para cima, só será permitlida ás
duas allas partes contractantes, ainda quando o
Brasil abra o dito rio até esse ponto a terceiras
nações. Todavia os subditos destas terceiras na
ções gozaraõ da faculdade de carregar suas mer
cadorias nas embarcações brasileiras ou boli
vianas empregadas nesse commórcio.

Art. 9. o O Brasil compromette-se desde já a
conceder á Bolivia, nas mesmas condições ode
policia e de portagem, impostos aos nac:onaes e
salvos os direitos do fisco, o uso de qualquer es
trada, que venha u abrir, desde a primeira ca
choeira, na margem direita do rio Mamoré, até á
de Santo Antonio, no rio Madeiroa, a fim de que
possão os cidadãos da republica aproveitar para
o transporte de pessoas e mercadorias, os meios
que offerecer a navegação brasileira, abaixo da
referida cachoeira de Santo Antonio.

Art. W. Os barcos, subditos e cidadãos de cada
uma das altas partes contractantes flcaráõ sujei
tas aos regulamentos fiscaes e de policia estabe
lecidos pela competente autoridade respectiva.

Estes regulamentos devem ser os mais favora
vei.s á navegação e commercio entre os dous
palzes.

Art. 11. Para os effeitos desta convenção serão
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ronsideradas como embarcacões brasileiras ou
bolivianas aquellas, cujos doilOS e capilães scjão
respectivamente subditos do Brasil ou cidadãos
d" Bolivia I cujo rol de equlpagem, licenças e
patentes certifiquem, em de.vida fórma, que forão
matriculadas em conformidude das ordena-nças e
leis das su~s nações e que usão legalmente de
suas bandell'us,

Art. ·12. AS embarcações, de que trata o artigo
precedente, poderão commerciaL naquelles por
tos tluviaes do Brasil ou de Bolivia, que para
esse fim se achão ou forem habililados pelos res
pectivos governos.

Se a entrada nos dilos portos tiver sido cau~

sada por força maior e o navio sahir com o CI11'
regamento com que entrar. nào se exigiráõ
direitos alguns de entrada, de estadia ou de
sahida.

Art. 13. Cada um dos dous governos designará
os lugares, fóra dos portos habilitados, em que as
embarcações. qnalquer que seja o seu destino,
possão commuuicar com a terra directamenle
para reparar avarias, prover-se de combustivel
ou de outros objectos de que careção.

Nestes lugares a autoridade local exigirú, ainda
que a emba1'caçào siga .em 'transito direeto, a
üxhibição do rol da cquipagem, lista dos passa
geirbs e manifesto da carga e visará gratis todo
os respectivos documentos.

Os passageiros não poderão ahi desembarcar
sem prévia licença da respectiva autoridade. a
quem, para esse fim, devcráõ apresentar os seus
passaportes, para serem por ella visados.

Art. '14.. Os governos de Sua Magestade o Im
perado1' do Brasil e da republica de Bolivia dar
se-hão conhecimento dos PC)lltos, que destinarem
para as communieacões previstas no artigo pre
cedente; e se qualquer delles julgar conveni~nte
determinar alguma mudança a esse respeito,
prevenirá ao outro com a necessaria anticipação.

Art. 15. Toda a communicaçáo com a terra,
não autorisada ou em lugares não designados e
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fora dos casos de força maiOi" f;'eriÍ punível com
multa, além das outras penas, em quê possão
incorrer os delinquentes, segundo a legislação do
paiz onde este delicto fór commellido.

Art. '16. Será unicamente permiLtido descar
regar t()da ou parte da carga fóra dos portos llu
viaes habilitados para o cornmercio. se, por causa
de avaria ou de outro incidente fortuito e extraor
dinario, não puder a embarcação continuar a sua
viagem. N.estc caso- devera o capitão dirigir-se
préviamente aos empregados da estação fiscal
mais proxima ou, na falta destes, á qualquer
outra autoridade locul, e submelter-se ás medidas,
que esses empregados ou autoridades julgarem
necessarias, em conformidade das leis do paiz
para prevenir alguma importação clandestina. I

As medidas que o capitão houver de tomar de
seu proprio arbitrio, antes de prevenir os ditos
empregados ou autoridade local, serão justifl
caveis, se elle provar que foi isto indispensuvel
lJélra salvação do navio ou da sua carga.

As mercadorias, que por estas circumstancias
cxtraordinarias forem postas em lena, não pagal'áõ
direito algum, se forem de novo embarcadas e
exportadas na mesma ou em outra embarcação.

Art. 17. Toda descarga ou baldeação de mer··
cadorias, feita sem prévia autorizaçüo, ou sem as
formalidades prescriptas no artigo antecedente,
ficarú sujeita á multa, além das penas que nos
casos respectivos, conforme as leis do Brasil ou
de Bolivia, devão ser impostas aos que commet
terem o delicto de contrabando.

Art. 18. Se por causa de contravenção ás me
didas policiaes e fiscaes. concernentes ao livre
ll'ansito fluvial, tiver lugar alguma apprehensão
de mercadorias ou da embarcação, que as trans
porte, conceder-se-ha sem demora o levantamento
tia dila apprehensão, mediante fiança ou caução
suillciente <lo valor dos objectos apprehendidos.

Se a contravenção não tiver outra pena senão
a <le multa, o contraventor poderá, mediante a
mesma garantia, continuar a sua viagem.
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Art. 19. Se alguma embarcação pertencente It
uma das altas partes contractantes, nunfragul' ou
solfrer qualquer sinistro nas ribeiras da outra,
as autoridades locaes deveráõ prestar todo o au
xilio e protecção, que esteja a seu alcance, assim
para a salvação das vidas. navio e carga, como
para a arrecadaç.ão e guarda dos salvados.

Se o capitão ou dono da carga, ou quem ~Ilas

. vezes fizer, quizer transportai-a em direitura
desse lugar para o porto do seu destino ou outro
qualquer, poderá fazel-o sem pagar direito al
gum; sómente pagará as despezas de salvamento.

Não estando presente o capitão do navio, o dono
das mercadorias ou quem suas vezes fizer, para
satisfazer as despezas do salvamento, serão estas
pagas pela autoridade local e indemnizadas pelo
dono ou quem o representar, ou á eU'Sta das
mercadorias, das quaes serão arremaladas, se
gundo as leis fiscaes de cada um dos paizes,
quantas bastem para esse fim e para o pagamento
dos respectivos direitos.

A respeito das mercadorias restantes, proce
der-se-ha em conformidade da legislação, que em
cada. um dos paizes trata dos casos de naufl'U
gio, nos mares terriloriaes.

Art. 20. Cada Eslado poderá estabelecer um di
reito 'destinado ás despezas de pharóes, balizas
e quaesquer oulros auxilias, que preste á nave
gação; mas este direito sómente será percebid.o
das embarcações, que forem aos seus portos dI
reclamente e das que neHes entrarein por escal~
(excepto os casos de força maior), se estas ahI
descarregarem ou carregarem.

Art. 21. Além do direito de que falia o artigo
antecedente, o transito fluvial não poderá ser
gravado, directa nem indirectamente, com antro
algum imposto, sob qualquer denominaçãú que
seja.

Art. 22. Os navios de guerra do Brasil e de
Bolivia. gozaráõ reciprocamente da liberdade do
transito e de entrada em todo o curso dos rios
dos dous paizes, que fôr habilitado para os na-
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vios mercantes, bem como de todas as isenções,
honras e favores, que são de uso geral.

Fica porém entendido, quanto aos afl1uentes
do Amazonas, que a concessão de liberdade de
t.ransito e de entrada, feita aos navios de guer
ra, fica dependente de ajuste, que fixe o numero
delles.

Art. 23. As duas allas partes contractantes, se
obrigão a não dar asylo, em seus respectivos ter
fItorios, aos grandes criminosos e prestão-se re
ciprocamente a conceder a sua extradiçao, sob as
seguintes condicões:

1.a Quando os crimes pelos quaes se reclamar
a extradição, tiverem sido commettid06 no ter
ritorio do governo reclamante;

2." Quando o governo reclamante apresentar
sentença cOúdemnatoria, ou de pronuncia, ou,
ainda mesmo o mandado de prisão, expedido
segundo as fórmas legaes;

:J.a Quando os criminosos forem reclamados
directamente, por intermedio dos agentes diplo
maticos ou consulares do governo reclamante, e,
por excepção, pelos presidentes das províncias
brasileiras de Mato Grosso e Amazonas, e os pre
feitos dos departamentos bolivianos de Santa-Cruz
de la Sierra e do Beni.

Arl. 24.. A extradição poderá ser reclamada por
motivo dos crimes seguintes: homicidio, infan
ticidio, reelucção ele pessoa livre á escravidão,
<';Ollcussão, peculato, banca-rota fraudulenta, es
lellionüto, fabricação eintroducção de moeda pa
pel' ou metallica falsa e de papeis de credito com
curso legal cm qualquer dos dous paizes; falsi
ficaçâo de escripturas publicas e de notas de
bancos, de letras de cambio e outros titulos de
commercio, barataria. e pirataria.

ArL 25. A extradição não tera lugar:
'I.· Se o criminoso reclamado fôr cidadão do

paiz á cujo governo se fizer a reclamação;
2.° Por crimes politicas; e, quando tiver sido

cOlJcedida pelos actos enumerados no artigo an
tecedente, não poderá o criminoso ser procesF,ado
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ou punido pelos ditos crimes politicas, anterio
res á sua entrega ou connexos com elles.

Arl. 26. As despezas com a prisão, detenção c
transporte do criminoso, correráõ por conta do
governo que o reclamar.

ArL 27. As' duas altas partes contractantes se
obrigão tambem a não receber. sciente e volun
tariamente, nos seus Estados, e a não empregar
no seu serviço individuos, que desertarem do
servico militar de mal' ou de terra da oulra; de
vendó ser presos, e enlregues os soldados e ma
rinheiros desertores, assim dos navios de guerra
como dos mercantes, logo que [orem competen
lemente reclamados, com 11 condição de qne aos
deserlores se upplicará sempre a pena immediü
lamente mnissuuvc, marcada nas leis do res
pectivos puizes para o crime de deserção. A r:c
clamação dos referidos desertores poderá ser [cita
pelos respectivos commundanles 0\1 pejas auto
ridades da fronleira, e do mesmo moela se effec
luará á enlrega.

Art. 28. Todas as estipulações deste tralado,
que não se referem a limites, terüo vigor por
espaço de seis annos, contados da data d:1 lroca

. das rcspectivas rali(lcações, findos os quaes COIl
tinnurúõ a sub islir alé que uma das altas parles
l:olllractantei> nolifique á outra o seu desejo de
<.lill-ils por findas, e cessarúõ doze mezes depois
da dala desta nolificacão.

A1'1. 29. As duas aHás parles contractantes se
compromettem a negociar anles da expiração da
quelle prazo de seis annos um novo tralado com
as ~lterações e disposições, que a experiencia e
os Interesses dos dous paizes tomarem neccs
sarias.

ArL 30. O presente tratado seni ratificado se
aundo a fórma legal <.le cada Estado e as ralifi
cações serão trocadas no menor tempo, que [ôr
pos-'ivel, nesta cidade de La Paz de Ayacucho.

Em fé do que. nós abaixo assignados, pleoi
potenciarias de StH Mageslade o Imperador do
Brasil, '-' do EXUl. Sr. presidente !Jl'ovisorio da



republica de Bolivia, em virtude de nossos plenos.
poderes, assignámos o presente tratado e lhe fi
zemos pôr os nossos sellos.

Cidac!p, de La Paz de Ayacucho, na Bolívia, aos
vinte e sete dias do mez de Marco de mil oito
cen tos sessenta e sete. - ( L, S. ') Felippe Lopes
lVetto. -(L. S,) J1Ial'iano Donato Alwlo.J, ~ "

ReYCl'saes tl'oe~ulas entre os plenipoteneiarios brasilei
ro c bolivi:uw cXI.licanllo o sCJlti,lo dos arts, 2.0 e 2'7
do ti'atado de 27 tIo 1\1:11'ço de '186'1,

Missão especial do Brasil na Bolivia,-La Paz,
.19 de Setembro de 1867,

Sr, ministro _- Convindo fix.ar o sentido dos
<1rligos segundo e vigesimo setimo do tratado de
amizade, limites, navegação, commercio'e extra
dição, que assignúmos 11 97 de Março ultimo
como plenipotenciurios do Brasil e da Bolivia,
julgo do lDell dever declarar que, na conferencia
que precedeu a nLlopção do dito lratado, ficou
Cllll'C nós entendido, e é o pensamento dos nossos
governos, Q.llilllLo ao arligo segundo, que, em
bora li linlla <livi 'oria UJS dous puizes passe pelo
meio das lagôüs Negra, CaceI' s, Gahibü, l\Iandioré
e UbeJ'übn, U l1üvcgu~'io dr) tas lagôas e a da Gu
hiba-~lerilll é comrnulll ao Brasil e ii Bolivia, ca
bendo, por isso, üOs cidilfHos de cada uma das
,dtns parles conLl'ucluntes o direilo de navegae
livrcl1Icute nas uguus da outra: e bem assim que
a policia dessa nuvcguçJo lw de ser ueterminada
por accordo de ünlbos os governos.

No tocunte ao arLig:) vige imo setimo, Lambem
ficóu enLendido eulJ.'e nós, e é o pensamento dos
nossos governos, que a cOl1diç.ão de sofl'rerem os
de ertOl'e' do exer ito ou U.:l marinha de guerra
e mercante, competentemente reclamados, a pena.
ínllnediatamr.nle mais. uavc, marcada nas leis
dos respectivos puizes para o crime de deserção,
só comprehende o caso de er -esta punida com
ü I)CUJ. cuuiLal sl'''undo a lco'isla .J.t.l do IJi.liz 1'e-~ .s.' () o >J ~

'A:, ti:)
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damante; c que, dado e11e, a parte que receber
os referidos desertores, estara obrigada a com
mutar o maximo da pena em que tcnl1ão incor
rido pela deserção, ficando-lhe reservada a fa
culdade de proceder como lhe aprouver cm todos
'Üs outros cusos.

Aproveito a opporluniàade para renovar a Y. Ex.
os protestos da minha mais alta estima e dis
!incta consideração.

A' S. Ex. o Sr. Dr. D. Mariano Donato MUDoz,
ministro do go'Verno, da justiça e das relações
exteriores. - Felippe Lopes Net to.

A reversal do plenipotenciario boliviano é de
igual .data, e nos mesmos termos.
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Balas e~plosivDS.

DECLARAÇÃO lNTERN.!.CIONAL PROSCREVENDO OUSO DELLAS
EM TEMPO DE GUERRA.

Accessão por parte do Brasil.

Nota da legação ímperial ao gorerno da Russia.

Legação imperial do Bl'asil.- S. Petersburgo 1J
(23) de Outubro de 1869.- Sr. conselheiro priva-
do.- O governo de Sua MagesLade o Imperador
do Brasil, não tendo podido tomar parte, segundo
o convite do governo imperial dtl Russia, nas deli
berações da commissão militar internacional, que
se reuniu em S. Petersburgo com o fim de abolir
o uso de certos projectis explosivos em tempo de
guerra, ordenou-me que acceda em seu nome ás
conclusões da dita commissão militar internacío
nal! que se achão expostas na dita declaração,
asslgnada em 11 de Dezembro (29 de Novembro)
de 1868 pelos representantes diplomaticos.

SubmeLlendo a V. Ex:. aqui inclusús os plenos
poderes, de que para. este fim estou munido
por Sua Magestüde o Imperador, meu augusto
soberano, de ordem do governo imperial e em seu
nome tenho a honra de acceder pela presente á
dita declaração de 'II de Dezembm (29 de Novem~
bro) de -1868.

Rogando a V. Ex:. que se sirva informar desta
accessão os .governos ass;gnatarios, aproveito a
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opporlunidade para renovar u V. Ex. u segurail~.a

de minha mais dislincta consideração. ('I)
A S. Ex. o Sr. senador e conselheiro privado

Westmann, adjunto do ministerio dos negul;ios
estrangeiros.- Ribeiro da Silta.

Nota do govcrno da Russia á Jegaç.ãu impcrial.

• (Tradu.cçe"io).- S. Petersburgo, 15· de Outu1Jro
de 1869.- SI'. ministro.- Heeobi exactamente a
nota, . que me fizestes u honra de dirigir em tI'(
(23) de Outubro do corrente, uununciando-me ü
accessão do {joverno de Sua Magestade o Impera
dor do Brasil adeclaração, assignada em S. Peters
burgo em 29 de Novembro ( I t de Dezembro) de
~S68 pelos representantes diplomaticos, e relaliva
ii prohibição do uso de certos projeclis explosivos
em tempo de guerra. .
. Accusando a recepção dessa nota, apresso-me
a participar-vos que cumpri o dever de informar
os assignatarios da declaração de 29 de Novembro
(11 de Dezembro) de 1868 da accessão do goveruo
brasileiro (2).

(1) Do 'archivo da seCl'ctaria de cstado dos ncgocios cstran
geIros .
. (2) O Lexto do lrat\ldo, scçundo sc lê no Jornal do Commcrcio
de 16 de Jauciro de 1869, e () seguiutc:

"Considerando que o progresso tia civilisação dcve dar
eomo re.sultudo diminuir tauto (ju;].ulo fôI' 110ssivel .o~ soifri
mentos IIJSepar:lVCIS da guerra; que O uuico fim ICgIllll10 que
se tem á vista lia guena é enfraquccer a força do inimigo;
([ue para couseg'uir isto basta pór fóra dc comhale tau tos
JlOmens fluauto pussrvel róI'; que reCOl'rel' a cxpedicntes quc
devem <lesn ccssari~l11euLc lomar maiores e mais dolorosas
:IS fcridas tios IlOlllClIS postos Jura de comb;].te ou produzir
i!lCviLavelllle!lle :~ ll1ortc, é il1CUlllp;].tivel COIU 'o ~upraciLa(\o
iHn; que, alcm diSSO, recorrei' a sCII1ellJautcs expcd1ClItes sena
eontrarLlr os princípios de humanitlade ; .

" Os alJaixo a SigU:lllos, em virtuéle das instruccões recebIdas
dos seus governo, estão autorisados a declarar '0 scguinte:

« :1,0 A parte" eonLrdclautes obrigão-sc. no C.1S0 L1c guer~a
entre qUl\Cõquer delta: . a ab tel'em-se do emprego de proJectl
de qualquer specie colh força e.-ll10~i\'a, ou cheios de ll1 alcms



Aceitai, senhor, n segurança ele minha mui
dislincla cOllsiderucão.-Ao Sr. eavall1eiro Itibelro
da SilVl1.- TVcslmânn.

explosivas ou inna IlImayri:;, qne pcscm mCllos de 400 gl:rtmmas.
Esta restric<;üo scra aplllica(la Ilão só ao cxercito COUlO á
al'lmula.

Cl 2.0 As ditas parLes contratantes conYi<l:1o igualmcnte L<Hlos
os Estados, não representados lias df'libcra,ões da cOlul1lissão
militar rúunida em S. l'útersburgo, a subscrel'erem este compro
misso illUtuO.

Cl 3,0 No caso de guerra c tc compromi so dCl'crá ser obscr
vado sómr.nte para com as partes cOlltractantcs, e para com
aqudlcs EstadlJS que o subscrúl'ercm slIbsequeutclllente. Não
]lrecisal'á ser ob 'crvauo para COIlI qualqucr nação qne não
tcnha notificado o scu a, 'cnl.imclIto as alllldiolas estipulações,

Cl /LO O sllpracit:lllo comprolllisso ccs a igualmente uc ser
válido se um Estauo quc o nào tiver a signado tOllJar parte
cm uma Il'uerra entre par'tcs que o tenhão a~si~rnado.

« 5.0 Quaudo rIo pro~resso da sciencia resultarem quaesquer
novas propostas defiuitll'as para Olclhor:ln1cuto uo arma.mento
das tropas, as partes contractantes, assim como as que subse
queotcmellLe {,il'erem auhcrido a cste COlllpl'OIUisso, reunir-se
hão para usLentar os principios 'stabelecitlos e pal'a conci
liar as neccssidades da guerra com as exigcllcias da huma
nidade. li

Assignárão o dito traLado os rcpl'esentanLes da llaviéra, Belgica
Dinamarca, Inglatel'1'a, França, Grecia, 1101landa, ILalia, Pcrsia,
110L'Lugal. AusLl'ia, Prussia, Russia, :::íuccia, Suissa, Turquia, c
WurLcmbel'g.
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Convenção enLre o Senhor D. Ped['o II Imper:Htor do Brasil
e o regente do reino de llespanba para l'egulal' a troca da
correspondencia enLl'e QS dous paizes, assignada na cidade
do Rio de J:lneiro em 21 de Janeiro de 1870, e l'atiJicada
por parte do Brasil em 2;) de Abril do mesmo anno (1).

no ARCHlYO DA.. SECRETáRIA.. DE ESTADO DOS NEGOCIQS
ESTIU.NGEffiOS.

Nós, Dom Pedro Segundo, Imperador Constitu
cional e Defensor Perpetuo do Brasil, etc. Fazemos
saber il todos os que u presente carta de confir
mação, approvação e raüücaçJo virem, que aos
vinte e um dias do mez de Janeiro de miloito
centos e setentu, concluio-se e assignou-se nesta
côrte do Rio de Janeiro, entre Nós e sua alteza o
regente do reino de Hespanha, pelos respectivos.
plenipotenciarios, que se acllüvão munidos dos
competentes plenos poderes, uma convenção
postal. do teor seguinte:

Convenção postal entre o Brasil, e a Ilespanha.

SUil l\'lagestade o Imperador do Brasil e sua
alteza o regente do reino de Hespanha dese
jando estreitar, por meio de urna convenção
postal, as boas relações que existem entre os
seus respectivos Estados, nomeárão para esse
fim seus plenipotenciurios:

(1) Foi promulgada por decreto n,o 4521 de 7 de Maio de.18iO.
'f1'(!cárão-se a~ ratificações, nesta cõrte, aos 30 de Abl'll d()

relento 'UlUU.
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Sua Magestade o Imperador do Brasil, o Sr.
João l\Iauricio Wanderley, Burão de Cótegipc,
grande do Imperio, membro do seu conselho,
senador, commendador da sua imperial ordem
da Hosa, minisLro c secretario de asLurI0 dos
negocias de marinha e interino dos negucios es
trangeiros, etc.

E sua alteza o regente do reinu de IIespanha,
Q Sr. Dom Dionisio noberts y Prendergast, com
mendador de numerú da real ordem de IzabeL
a CnLholicu, commendador da real e dislincta
ordem de Carlos Terceiro, eavallciro da de S. João
de Jerusalém e da de Leopoldo da Belgica, e en
carregado de negocios de Hespanh3..no Bi'\lsil, etc.

Os quaes depois de se terem eomll1unicado
os seus respectivos plenos poderes, que fai'ão
achados cm boa c devida fórmn, convier.1o nos
urtigas spguintes:

Art. i.· Ent.re a administracflO do corroio do
Brasil e a administração do correio de Hespu
nha, haverá uma troca pel'iodica e regular de:

1.· Cartas ordinarias;
2.· Cartas rcgistrudils;
:..l.o Amostras de mercadorias;
4.° Pel'iodicos e impressos.
Art. 2.° Atroca da correspondeneia de que trata

o artigo precedente se clfcctuarú cm malas fe
chadas c por intermedio da uuminisLraçJo do
correio de Portugal, aproveitando-se as linhas
ue paqueLes a vapor fl'ancezes c britannicos, ou
quaeslluer outras que filzendo escala por Lis
boa, se dirijão ao nio de Janeiro, e de con
formidade com os accôrdos em vigor, ou que
para o futuro tenhão de' Yigorar entre o Brasil e
a Hespauha, de um Indo, e os correios de França,
Inglaterra c Portugal, de outro lado (2).

(2) Por notas de 16 (lo Dezembro de 1869, e 11) de Março de
1810, o governo imperial denunciou aos ~abinolos de França
c da Grã-Brelanha a cessação dos ajusles poslaes de 181>3, e
(lo 1800 no inluito de concluir com as mesmas polencias oulras
convenções de idenlica lJálureza, mas lIue lIIelhor eonsullem
os inleresses elos lres paizes. 11elatorio de 1870.
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A.rL 3.° As despezas resultantes do transporte
da correspondenciu em malas fechadas, que entre
si trocarem o Brasil e a Hespanha por \(ia de
l'ortugal e por meio das linhas de paqnetes fran
cezes c briUmnicos, 01.1 outros, serão feitas pela
i~riminisLracão do corrt:lio brasileiro e a admi
niSlru(iào d'o correio hespanllOl, com relação ás
~uus respectivas remessas.

. ~11I .consequencia a administração hespanhola
pagurá os direitos de transporte e conducção ma
rítimu devidos ás administrações portuguezas,
fl'i.l/lcezus e hriLannicas por todas as cartas, amos
tras de mercadorias e impressos que em malas
fedllHias forem tnmsportados da Hespanha para
o Brasil; e a administração brasiLeira, pela sua
parte, pagará os direitos de transito e conducção
m(lritirnu devidos <is referidas administrações por
todas ás cartas, amostrus de mercadorias e im
pressos que em malas fechadus forem transpor
tudos do Brasil para a HesjJanha.

Art. L o As despezas ele transporte que occa
sionar a correspondencia remetLida em malas fe
chadas por via ele llorttlgal e pelas linhas de
paquetes francczes e britnnnicos, quér do Brasil
para a I-Iespanlw ou. da Hespnnha pura o Brasil,
úcaráõ todas a cargo elaquella daR dllcis admi
nistrações que houver obLido condi~ões mais fa
voraveis nos preços de transito e de conducçõ'o
maritima.

A administracão (Iue houver satisfeito a tota
lidade das ditas' deSIJeZaS sel'ú indemnizada pela
outra adminislruc~lo dt: ~onformidücle com as esti
pulações do pl'cGedenle artigo 3." da parte que
a esta ultimu compelir abonar pela correspon
pencia que ella tiver l'emetlido.

l?ica convencionado que ü administração ~o
coneio hespauhol se encarrega de pagar á ad nu
n.islração do correio de Portugal, ou, qllündo o
caso exija, ús administrações dos correios .de
França. e de Il1gluter!'u, emquanto ulteriores' dlS
posicõcs tomadas de muluo i1ccôrdo entro ambas
as administraçôc " nüo lJrescr\.lvaem o contrario,
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{IS despczns relativas ao transito c ú conduc6ão
rna!:itim:,l de que se faz mençào no citado ar
ügo 3.0

Art. !5. o As cartas ordinarias, isto ó, não re
gistradas (não certificadas) procedentes da Hes
panha para o Brasil assim como as cartas ~rdi

narias elo Brasil paI'a a. Hespanha clevcráõ ser
nr:eviamente franqueadas 'com os senas postaes,
que estiverem em uso no respectivo puiz, pre
g<ldos na sobr€carta.

Art. 6. o QUalquer carta ordinaria que tenha
de ser trocada entre a arlministracão dos cor
reios de Hespanha e d administração do correio
do Brasil e cujo poso não excerler de dez gram
mas, pagará préviamente na Hespanha o porte
de trintu centimos dG escudo e no Brasil E> de
trezentos réis. Por qualquer carta crua exceder
do dito peso e não passur de vinle grammas,
cobrar-se-ha previamente na Hespanha sessenta
cenlimos de escudo e no Brasil 'seiscentos réis,
e üssi m por diante augmentando-se trinta cen
ti nos de eSClldo na Hespanha ou trezentos réis
no Brasil, por cada dez grammas ou fracção do
dez grammus que exceder daquellc peso.

Ál't. 7. o Quem remetLer urna carla registrada,
dirig'idü quer seja da Hespanba para o Brasil ou
do Brasil para a fIespanha, sutisfarú no acto de
registÍ'ül-n e a titulo de direito tixo e invariavel de
r 'gistro, a tax.a de vinte centinJOs de esc1Jdo na
Hespnnha ou de duzentos réis no Brasil c mais
(} porte COl'l'Pspondcute <la fl'anqueamento de uma
curta ordinaria de igual peso .
. Art. 8. o As pessoas que remetterem cartas re

gistradas quêr seja da Hespunflu pill'U o Brasil ou
do Brasil para a Hespanha poderão solicitar avi
so immediato de terem as cartas registradas chc
g<ldo ós mews daquBlles a quem forem destinadas.

Paru gozar da v,.mtagem flue se coneado p~lo
presente artigo, o remelteute de uma carta regIs
tradu deverá satisfa7.~l' de antemão e corno uma
ülclemnizaçüo pelos i-;Hstos que occasionur a trans
missão do üv' ~O, u:nu nova taxa finda em uez

T. 70
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centimos de escudo na Hespanha e cem réis nG
Brasil.

Art. 0. o Se perder-sé llmn carla registrada, a
ad ministração em Cllj o terri torio ti ver-se verifi
cado o exlravio puguru ao rernettenl.e uma indem
nisação de dezcseis escudos ou dezeseis mil réis.

Nüo haverá direito li esta indemnizacão se a
rec!llmaçtlo nuo fôr feita dentro do prazô de seis
mezes, contados desde a data do registro.

A administrac50 do correio do Brasil e a ad
ministnçuo do éorrejo de Respanha pagüráõ por
partes iguues a indemnização mencionada no
presente artigo, quando a perda da carta regis
trada realisar-se no territorio portuguez ou no
trajecto entre Lisboa e o Rio de Janeiro, salva
toclavia a eventualidade de sinistro maritimo,
r,uso este cm que nJo serão obrigados a indem-
nização alguma. .

Art. '10. As amostras de mercadonus qucforem
cnviacléls do Brasil para a Respanha ou da Res
I uuha para o Brasil pagaráõ o mesmo porte que
as cartas ordinarias.

Não serão expedidas as amostras de mercado
rias que não reunirem as seguintes condições:

'l.a Não deverâõ conter valor algum;
o a Serâo cintadas ou acondicionadas de modo

a s(~rcm facilmente reconhecidas;
3.a Não conteníõ consa alguma IDeilluscripta a

lli-O ~er o nome da pessoa a quem forem -destina
das, () do lugar de sua residencia, os signaes de
sua habitaç,ão, as murca~ da fabricD ou do ne
gOCiilíll<" II nllmeração ele ordem e os preços.

Art. 11. Todo c qualquer pacoLe de periodi
CDS, ga~etus, obrüs periodicas, folhetos, catalo··
g 5, prospectos, annuncios e avisos, quér sejão
impressos, gravados, lilhographaclos ou autogra
phados, ainda que contenhiio mappas, debu
chos, estê: mpas e papeis de masicas, com tanto
que formem parte das mesmas publicações pe
riodicas, remettidos de IIespanha para o Brasil,
será previamente franqueado com eUos po ~

taes alé o 100'ar do cu de 'Lino, mediante o pa-
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gamento dc um porte de cincocllLll milesimos de
escudo por cada quarenta grammas 011 fracção
de Quarenta grammas, e reciprocamente todo e
qualquer, pacote quc contiver objectos da mes
ma natureza, remetLido do Brasil para a Hespa
nha ser~ previamente franqueado com sellos pos
taes até o lugar do seu destino, mediante o pa
gamento do porte de cincoenta réis por cada qua
renta grammas ou fracção de quarenta grammas.

Art. '12. Os periodicos e mais impresos de que
trata o anterior artigo 11 só poderão gozar da
modicidade do porte que o mencionado artigo
lhes concede se a sua remessa se eifectuar sob
cintas ou de modo que seja fuci] reconheceI-os
c se não contiverem papel algum estranho a sua
publicaçclo nem palavra ou signal algum em ma
nuscripto, além qo nome da pessoa a quem fo
rem dirigidos, o lugar da sua resídencia, e os sig
naes da sua habilacão.

Não serão expedIdos os periodicos impressos
que nüo reunirem estas condições, que nua hOI)
verem sido franqueados até o seu destino ou o
houverem sido insufficientemente.

Art. 13. As disposições contidas nos artigos
11 e 12 que precedem não excluem nem limi
tão de maneira alguma o direito que as adminis
trações do correio de ambos os paizes têm de não
levar a effeito em seus respectivos territol'ios o
t~ansporte e distribuição daquelles objectos de
sIgnados nos ditos urtigas, a respeito dos quaes
não se tenha cumprido com as leis, ordens ou
decretos que marquem ordinaria ou excepcional
mente as condições de sua publicação e circula
ção tanto no Era iI como na Hespanha.

Art. 14. Nenhuma das duas administrações
do correio do BrilsiJ e da Hespunha admittirá
com de ·tino ü um dos dous puizes ou aos que
se sirvão de seu iutcrmedio. correspondencia al
guma que contenha ouro ou prata cunhados, nem
joia ou effeitos preciosos, .nem objecto algum su
jeito ao pagamento de direitos de alfandega.

Essa correspondencia não serú expedida, mas·
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deverá ser aberla c devolvida aos que n rcmette
rJ.o, ficando o sem conteudo sujeitQ ÚS leis espe
ciaes do correio de cada nacão.

Art. 15. Pelo tr~nsportc "da corresponclencia
que em malas fechadas fôr trocada entre o Bra
sil e os paizes aos quaes a Hespanha sirva de in
.termediario, pagará 11 administração dos correios
~o Brasil Ú de Hespanha, a titulo de direito de
transito terrestre, sempre que esle direito não se-

. ja abonado por outra nação, a qnantia de vinte
centesimos de escudo por eada trinta grarnmas,
peso liquido de cartas, e vinte centesimos de escu
do por cada quatrocentos e oitenta grammos,peso
]iqni do de period icos e oulros impressos.

Reciprocamente pelo transporte da correspon
dencia qUG em malas fechadas fôr trocada entre
li Hesp11nha e os paizes aos quaes o Brasil sirva de
intermediario pagará a administração dos correios
de Hespanha ii do Brasil 11 titulo de direito de
transporte terrestre, sempre que este direito não
seja abonado por outra naQão, 11 quantia de du
zentos réis por cada triD<ta gra.mmas, peso liqui
do de cartas e duzentos réis por cada quatrocen
tas e oitenta grammas, peso liquido de periodi
ces e outros impressos. Fica entendido que ~s

administrações dos correios dos dous paizes po
derão de commum accordo e com prévia 11utori
z:lção de seus respectivos governos, modificar os
direitos de transito, fixados no presente artigo ou
supprimil-o~, se assim se julgar mais conveniente.

Al't. '/ ô. o Acorrespondencia mal dirigida, mal
endereç(~da, ou endereçada 11 pessoa:) que tenhüo
mudado de domicilio será reciprocamente de
volvida sem demora.

Se a correspondcncia que deve ser transmilli
da d~ um para outro paiz, no caso de mud~nça
de domicilio. proceder de outros Estados e tlV(~r

dado occtlsião a contas com a administração do
paiz de procedencia, as administrações ~e cor
reios da Hespanha e do Brasil farão segUir essa
correspondfMlcia abonando-se mutuamente o pe
so c preço que lhes houver sido lançado em 000-



til pela aLlminislraçiio estrangeira. As cartas 01'
dinarias ou registradas, as amostras de mercado
rias, os periodicos e os impressos que tenhão ca
hido em refugo, isto é, que por qualquer motivo
não tenhão podido ser entregues ás pessoas a
quem erão dirigidos, serão devolvidos de um pa
ra outro. paiz nos prazos e pela fórma que de
terminurem as arlministrações dos correios dos
dous Estados.

Art. 17. Cada llma das duas administrações guar
oará para si o producto do f['ünqucamento das
cartas, pGriodicos, impressos e um03tras de mer
cadorias, assim como o dos direitos de registro
que perceber pela correspondencia que remetter
aoutra.

Art. ~ 8. As duas administracões fixaráõ de com
mum accôl'do as tondições sob as quae.s poderão
trocar-se,entre as me5mas administrações, as car
tas e impressos não franqueados, procedentes ou
com destino ü paizes estrangeiros que se servem
do intermedio de um dos dous Estados para cor
responder-se com outro.

Art. ~ 9. O peso da corrcspondencia de todas
as classes que cahil' em refugo, assim como das
communicações officiaes relativas ás contas; o das
folhas de aviso e outros documentos de contabi
lidade motiva(~s pela troca da correspondencia
transportada em malas fechadas por uma das
duas administrações por conta da outra e que se
menciona no art. ~ 5. do presente convenio, não
será comprehendido no repeso das cartas e im
pressos, nos qllaes deverá ser lançado o preço
de transporte fixado pelo dito artigo.

Art. 20. As administracões dos correios de Hes
panha e do Brasil organizaráõ cm cada mez as
contas a que der occasião ü transmissão reci
proca da correspondencia, e estas contas depois
de discutidas e approvadas conlradictoriamente,
serão saldadas no fim de cada trimestre pela
administração que ficar em debito. .

Art. 21. A administração dos correios de Hcs
punha c a administrél.çüo dus correios do Brasil
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organizaráõ ele commum accôrdo um regllla
mento de ordem e detalhe para assegurar o cum
primento de todas e de eada uma das estipu
lações do presente convenio.

Este regulamento comprehendcrá:
1.° As disposições relativas ao serviço das agen

cias de troca e as que se refirão á direcção da
correspondencia '.

2. o As conel ições especiaes a que as cartas
registradas devem ser submettidas para serem
aceitas.

3.· Todas as disposições relativas á corres
pondr.ncia mal endereçada ou mal l'emeltida ou
dirigida ú pessoas que tenl1ão mudado de do
micilio, e a que por qnalquer causa caia em re
fugo.

4.. <l A fórma das conttls mencionadas no artigo
20 e o modo por que se ha de effectuar o pagã
menta d0s saldos.

5. o E flual mente, qualquer outra medida de
ordem e detalhe que ambas as administrações
julgarem necessllria para assegurar a prompta exe
cução de quanto se dispõe pelo presente convenio.

As dispo.sições deste regulamento poderão ser
modificadas por ambas as administraCiões sempre
que de commum accôrdo o julguem necessario.

Art. 22. Fica convencionado entre as duas
partes conLractantes que a correspondenciu diri
gida do Brusil para a Hespunha ou da Hespanha
para o Brasil, de conformidade com as dispo
sições do presente convenio, não poderá ser gra
vada sob nenhum titulo nem pretexto em n nação
a que é destinada, com imposto ou direito a cargo
das pessoas a fIuem fôr dirigida. '

Art. 23. Ficho revogadas, desde o dia em que
fór posto em execuçfto o presente convenio, todas
as di po içõcs em vigor no interior dos dous
puizes concr.l'Uentes á correspondencia procedente
do cacla um dos dous Estados.

Art. 24. O presente cODvcnio será posto em
execução desde o dia que fôr marcado pelas duas
admiudrGr-õcs dos correios do Brasil e de Hes-
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panha e continuará em vigor al6 que um:! das dua
altas parte n conlractantes annuncie á olltra, com
um anno de anlicipllÇão, a sua intcn~ão de dul-o
por terminado.

Durante este ulLimo anno o convenio continuará
em plena' e completa execuçiio sem prejuizo da
liquidação e saldo das contas, entre as adminis
trações dos correios dos dous paizes, depois de
expirado este prazo.

Art. 25. O presente convenio será ratificado e
as ratificacões se trocariÍÕ no Rio de Janeiro com
a mai"or brevidade.

Em fé do que os respectivos plenipolenciul'ios
assignúrão o presente convenio e lhe puzerão o
se110 de suas armas (3).

Feito em duplicala no Rio de Janeiro, em 21 c1e
Janeiro do anno de Nosso Senhor Jesus Clll'i lo
de 1870.-(L. S.)-Barão de Coteg1pe.-(L. S.)
Dionisio Robcrts.,

(3) A lega.ção he panhola no Rio de Janci 1'0 pela sua nola de
2-8 dc Abril dc 1870 consignou as declal':l~õ~s' scguiuLes re
laLiras à pl'esente conveução postal:

1.' Dc\'endo variar proximamcnLe nu Ilespanha o padrão
da m'oeda, empregando-se a pazeta em vez do escudo, licão au
to risadas ambas as administraçõcs supcriol'Cs do cOl'I'eiO':l
SubsLltuir, só por i, as anLigas moedas pelas uoras, Lcndo cm
aLtenção o seu equivalente Jeau!.

2.· Oue quando a cl'eação ae novas linhas dc vaporcs o per
mitta, ~podel'ão enviar'as duas adlllinistl'oções, urna a outl'a, a
rcspectiva conespondeucia, sem ,'alcr-sc do concurso ou tl'<ln
&ito de out.ro raizes.

3.· Que prolllbindo a con31ituição da na~~ão h spanhola, 110
seu art. 7,0, que as auLOritlado goverootivas obrão a cono 
Ilondencia confiada ao correio, entcnde-se que a faculdade,
consignalla no al'L. 14 do convcuio, de abril' as carlas que
contenhão ourO ou prata cunl1:l.dos, joias ou ell'aitos pr 'ciosos
ou Olguffi objecto sujeito ao pagameuto de direitos de alfau
dega, não é applicavel á direcção geral de cOffilTluni ações da
Ilespanbo, a qual procura evitar a frolldc da transmissão dos
ciLados objectos pelo coneio pelos mcios (lue a legislação
do paiz lhe permltle emlwcgar.

Estas declarações fOl'ão aceitas por nota de 23 d:lquelle mez,
do B:1r,10 de Cotcgipe, minislro das l'elac;õc' cXleriorc do
Bl'asil {
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Accordo preliminar .de paz com a republica do Pal·ar;un~·.

PRL\lEIRO PROTOCOLLO.

Aos 20 dias do mez de Junho do anno do 'a8
cimento de Nosso Senhor Jesus Cllristo de '18íO,
reunidos na cidade de Assumpçáo do Paraguay
SS. EEx. os Srs. plenipotenciarios de S. M. o
Imperador do Brasil, e da republica Argentina,
e os Exm8. Srs. D. Carlos Loizuga e D. Cirilo
Antonio Rivarola, membros do governo provi
sorjo da republica do Paraguay, a fim de accor
darem na modificação das estipulações do pro to
col1o de 2 de Junho do anno proximo passado, de
conformidade com as actuaes circumstancias ;

Considerando que a morte do marechal Fran
cisco Solano Lopez e o aniquilamento completo
das forças que lhe obedecido, puzerão termo de
facto á guerra que eUe tão desleal e injustamente
havia provocado;

Considerando que a terminação de facto da
guerra impõe aos porleres alliados o dever de
deixar a mais plena libérdade á organizaçãv po
litica da republica do Paraguay, a sim como ii.
eleição de suas autoridades permanentes, que de
vem afiançar as relações futuras das nações al
liadas com u ditu republica;

Considerando que a nova situação exige da
part@ do govemo provisorio a ratitlcação de
declar lÇÕ"S anl l'iores e a aceituç.ão expressa de
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outras clausulas que derivão necessariamenle da
quellas e das novas circumstancias:

Convierão em declarar solemnemente terminada
a guerra, ficando modificado o accordo de 2 de
Junho do anno proximo passado, nos termós
seguintes:

Art. 4.° Fica restabelecida a paz entre o Im
perio do Brasil, a republica Argentina, a republica
Oriental do Uruguay e a republica do Paraguay.

Art. 2." O governo provisorio da republica do
Paraguay ratifica uma vez mais as declarações
anteriores que fez ao aceitar o protocollo de 2
de Junho do anno pruximo passado, e por con
seguinte aceita em sua substancia (en su rondo)
o tratado da triplice alliança celebrado em Buenos
Ayres no 1,° de Maio de H~65 ; reservando-se para
os ajustes definitivos com o governo permanente,
as modificações deste mesmo tratado, que possa
propôr o governo paraguayo no interesse da re
publica.

Art. 3,· Em consequencia do que é declarado no
artigo anterior, o governo paraguayo se reconhece
obrigado á. celebração dos tratados a que se refere
o doi, o de Maio de 1865, entendendo-se estabele
cido desde já, que a navegação do Alto Paraná e
do rio Paraguay nas aguas territoriaes da repu
blica deste nome, fica franqueada aos navios de
guerra e mercantes das nações alliadas, livres de
todo e qualquer onus, e sem que se possa impedir
ou estorvar se de nenhum outro modo a liberdade
dessa navegacão commum.

Art. 4. o Os poderes atliados compromettem-se a
não ino.uir directa nem indirectamente na reorga
nização politica e eleição do guverno permanenle
do Paraguay, devendo tomar consequentemente as
disposições convenientes de intelligencia com o
governo provi orio se, ao tempo da dita eleição,
existirem aiuda forças alUadas no territorio pal'a
gllUYO.

Al't. 5. o Fica entendido que, emquanto perma
necerem forças alUadas no territorio paraguayo,
continuaráõ sub istentes as condições 5.· e 7," dQ

T. 71
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citado accordo de 2 de Junho relativas á juris
dicção militar 'dos generaes alliados, assim como
a 8.· sómente no que respeita aos artigos desti
nados ao consumo dos exerci tos .

Art. 6. o Os tratados a que se refere o do 1 de
Maio de 1865, serão celebrados logo depois de
eleito o governo permanente da republica do Pa
raguay, e o governo provisorio promette que essa
eleição se verificará o mais tardar no prazo de
tres mezes contados da data do presente accordo,
segundo as disposições já decretadas.

Art. 7. o No caso de demor~r-se a eleição do go
verno permanente da republica do Paraguay, por
mais de tres mezes, os governos alliados com
binaráõ entre si sobre a resolução que devão
tomar para concluir os ajustes definitivos de paz,
os quaes no interesse de todos, não podem ficar
adiados por muito tempo.

Em testemunho do que, nós, os plenipoten
ciarios dos governos alIiados e membros do go-·
verno provisorio da republica do Paraguay, fir
mamos o presente accordo, e lhe fizemos pôr
nossos se11os.-(L. S.)-José l1Ja1'ia da Silva Para
nhos.- (L. S.)-J'ulio de Vedia. -(L. S. )-C. A.
R~:"Va1'ola -(L. S.)- Cardos Lo-izaga.

,EGOKDO PROTOCOr.W.

Havendo 88. EEx:. os 81'S. conselheiro José Maria
da 8ilva Paranhos, plenipotenciario de S. M. o
Imperador do Brasil, general D. Julio de Vedia,
plenípotenciario da republica argentina, D. Carlos
Loizaga, e D. Cirilo Antonio Rivarola, membros do
governo provisorio da republica do Paraguay,
celebrado quatro conferencias nos dias 2.í, 26,
28 e 3,1 do mez de Maio proximo findo, concor
dárão em consignar no presente protocollo o re
suUado das ditas conferencias, cujo objecto forão
as modificações necessarias ao accôrdo de 2 de
Junho do anno proxímo passado, como prclimi-
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curso moral e material exigillo pelo mesmo general para
reincorporai' a mesma província ao resto da Confedcra
ção . .Nota de 14 de Junho de 18i:i9 do ministl'o das relações
exteriores Elias Bedoya assignalando os motivos da não
ratificação do tratado de limites; fragilidade da argumen
tação da mesma nota, Importante MemorIa do conse
lheiro Paranhos sobre a dcmarcação da fronteira pelo
Pepe/"y-guassú, e Santo ,Intonio. Reconhecimento feito
pelo tenente coronel José l\Iaria Pereira de Campos, em
1863, por ordem do gabinete imperial, na linha divisoria
entre o Brasil e a Republica Argentina; essa linha achou-se
ser a mesma reconhecida pelas antigas partidas demarca
doras luso-fLelpall/wlàs de 1759. Os avisos reservados do mi
nisterio dos nego cios estl'angeiros de 19 e 22 de Janeiro de
1856, eas Memorias do conselheiro Ponte Ribeiro, de 30
de Setembro e 16 de Outubro de 1855, derl'amão muita luz,
relativamente á este assumpto. Urgente necessida'de de
liquidar a questão de limites com a republica Argentina,
aproveitando os sentimentos benevolos da alliança que
ora liga os dous paizes, e que concorrel'áõ sem duvida
11ara um desenlace paeifico e amigavel de tào veloa pen-
dencia. Texto do Tratado. Pl'otocollo................... 03

1.857

TRATADO (14 de Dezembro) de extradição com a Confede
ração Argentina. Noticia sobre os precedentes da extra-
dição de criminosos e devolução de escravos entre nós... S1-

1.808

TnATADO (IS ele Fevereiro) ele amizade, commer'cio e nave·
ga .ão com a Turq!lia ............•....•. ,...... . .•...... 89

-1808

CO:-lVENÇÃO (12 de Fevereiro) eom a republica do Para
guay, addicional ao tratado de amizade, navegação e
commercio de G de Abril de 1850, Noticia Historica.
Apreciações retL'ospec tivas ácerca da iutervenç'lo do
,Brasil em 1851 contra Rosas; o tratado de 1850 com o

. Paraguay; perigos que naqllella época desviamos da
mesma republica; iugratidão com que cOl'l'espondeu
desde logo a tão assignalados serviços. Jlissão do chefe
de esquadra Pedro Ferreira; consideraçõcs sobrc a mesma
missão e seu desenvolvimento no Paraguay; notas ",ese/"
'l!ctdas c ilnpol'tantissimas daqnelle chefe dando con La das
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occurreneias, desde :I sua chegada a i\Iontevidéo; inci
dentes da negociação dos traiallos, e multas OIuras cu
riosas circumstancias j reSUlk'l.llos negativos da missão,
devidos, na opinião de muitos, e como insinúa o proprio
cllCfe Pedro Ferreira, á letra ou espirito dc suas Instl'Uc
ções; resposta do conselheiro Pal'anhos dada aproposito
de artigos publicados 10 COl'reio Jlfcl'cantit sobre a eIpe
dição; máo systema de esconuel' ao p:1Íz a historia au
theulica de seus granues acontecimentos internacionaes.
Missão Bel'ges a esla cÔI'le, em '1856 j regulamenlos
paraguayos contrarios ás eSlipulações do tralado de 1856,
e vexalorios lia navegação; reclamações do governo bra
sileil·o. Missão..4maral, ao Paraguay; rompimenlo da ne
gociação. lIfissão Paranhos; considerações sobre o modo
como se houve este plenipotencial'io no desempenho de
sua tarefa; cautelas por elle previamente tomadas para
o bom exilo da incumbencia que lhe i'ôl'a commellida j

a convenção de 12 de Fevereiro resolveu salisfacloria
mente lodas as queslões conlrovertidas com a republica
do Paraguay. Texto (/0 n·atado. Protocollos ... ,........ 9/S

'l8~i8

CONVENÇÃO (2 de Jul/w) com a Grà-BreL:mh:t par:t o
ajuste d:ts reclam:tções pendenles anglo-llI'asileiras. ob
sel'vações. Nomeação da commissão mixla ; recusa o go
\'crno brilannico aceilar as reclamações provenientes da
caplura de navios brasileiros empregados no trafego de
escravos. Memorandu7n do conselheiro Carvalho Moreira
a respeito dcsla recusa j suspensão dos trabalhos da com
missão mixta pela reluclallcia do gabinele de S. James
em acqlliescer á liquidação das referidas reclamações.
Revogação do Bill ..4bel'deen.: como foi derogado não deu
salisfação aosjuslos resenlimenlos do Impcl'io; discussão
do Bill nas camaras inglezas; imporlanles esladislas
fazem em seus discursos plena justiça á conducla leal do
governo brasileiro na repressão do lrafego; este sellti
meOlo não é novo no paiz, dala da independencia, e foi
conlinuado alé os tempos que correm; testemunhas de la
a severação, l'ea:to da' Convençiio ............. .• ,........ 149

1858

CO:'í-VENÇÃO (22 de OttlUVI'O) Iluvial, Com ti l'CllUblica do
perú. lnauglll'ação d,l demarcação de limites; inscl'i-
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nal'es da paz que se vai declarar enlre as nações
alJiadas, e o Paraguay.

88. EEx. os Srs. membros do governo provi
sorio da republica do Paraguay, depois de maduro
exame sobre as bases accordadas em Buenos
Ayres entre os plenipotenciarios das nações alIia
das, das qllaes se lhes deu inteiro conhecimento
antes das referidas conferencias, declarárão aceitar
as dilas bases de modi fica cão ao accôrdo de 2
de Jllllho, uma vez que se· alterassem os termos
do art. 2,°, que expressa a aceitacão das clausulas
do tratado do :1,°· de Maio de 1865.

Convidados os mesmos 81's. membros do go
verno provisorio a propôr a alteração que julgavão
conveniente ao mencionado art. 2.·, elles o
fizerão e, como resultado da diseussão havida a
esse respeito, cOl1vei u-se na seguinte redacção:

Ad 2 ° (substitutj~o). O governo provisorio da
republica do Paraguay ratifica uma vez mais as
declarações anteriores que fez ao aceitar o pro
tocono de 2 de Junho do anno proximo passado,
e por conseguinte aceita em sua substancia (en
Sl~ (ondo) o tratado da triplice alliança, celebrado
em Buenos-Ayres no 'I. o de Maio de '1865, reser
liando-se para os ajustes definitivos com o go
verno permanente as modificações deste mesmo
tratado que possa propor o governo paraguayo
no intere 'se da republioa.

Durante a discussão foi dito )301' parte de
S5. EE. os Srs membros do governo pr<wisorio
da republica do Parngnay, que, pelo sobredito
art. 2." subslitutivo, entendião deixar-se ao go
verno paraguayo plena liberdade para propôr e
sustentar, rela tivamen le aos limites, quando se
trutar dos aj usles definitivos, o que julgar con
forme aos direitos da repuclica, não podendo,
~n aceitação gencrica que consagra o mesmo ar
tIgO, deduzir-se que ficou resolvida essa impor
tante queslão territorial nos termos do tratado
da tripllce alliança. .

... Ex.. o .'r. plCllipol{)l1ciurio ârgentino t;onl:U1'
d LI com e la rosal Vil, deli!' rundo <] ue as inLen(t o
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rectas e amigaveis do seu governo não poderão
ser melhor manifestadas do que o farão em suas
notas relativas á occupação da Villa Occidental.
Que a11i está bem expresso que o governo ,argen
tino não quer usar do seu direito de vencedor
para resolver a questão de limites, mas dlrimil-a
por um accôrdo amigavel ávista dos titulas de
uma e outra parte.

S. Ex. o Sr. plenlpotenciario brasileiro con
firmou tambem por sua parte a intel1igencia que
acima se dá ao art. 2. o ubstítntivo. não sendo
inten..ção dos governos alliados conquistar terri
torios pelo direito da victoria, mas exigir sómente
o que é de seu perfeito direito. respeitando i~ual

mente a integridade territorial da republica,
como solemnemente declarárão no seu mesmo
tratado do '1. 0 de :Maio de 11865.

Não tendo podido S. Ex.. o Sr. pIenipoten
ciaria da republica orIental do Uruguay, Dr. D.
Adolfo Rodriguez, assistir as conferencias do ac
côrdo a que se refere este protocollo. e não ob,,
tante haver prestado sua adhesão prévia ao que
se estipulasse na Assumpção, de conformidade
com as bases antes adoptada.s pelos represen
tantes dos governos alliados, convuio-se em soli
citar do governo oriental a confirmação daquelle
seu acto de adhesão. ao dar-se-lhe conheci menta
dos ditos ajustes por nota singular de cada uma
das partes assig.natarlas.

Em testemunho do que nós os plenipotenciarios
de S, 1\1. o Imperador do Brasil e da republica
argentina. e os membros do governo provisorio
do Paraguay I fizemos lavrar o presente pl'oto
co1lo e o firmamos em tres autographos, (~)

Feito na cidade de Assumpção, aos 20 dias de
Junho de It870.-(L. S.) José Jllaria da Silva
Paranhos. - (L. S.) Julio de Ved'ia. - (L. S.)
Cm'los Loizaga.-· (L. S.) Ci-rilo A. Rivarola.

(''') Estes pl'otoeollos estão publicados no Dictril) OfTicialll.o 168,
dc 23 de jull,o ue 18íO.
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liminar de paz de 27 de Agosto cte 1828, com a Con
federação Ar~entina, e a I'erlllblir,a do rugu3Y; nlio
foi ('aLiliC3das por esles Estados; causa de Le facto;
ProLocolloo , o " t82

1809

TnATADO (iS de Uaif)) d limites. e navegação fluvial.
com a republica de venezuela. Parecer do Barão de
HumboldL sobre o acerto com que o govcl'no brasileiro
procedeu, estabelecendo o uti possidetis nademarcação da
fl'onteira com aqueJla republica' infuntlado protesto
rio Estado de Nova Granada contra a dita fl"onteil'a .. , 196

1860

CONVENÇÃO (1 de Julho) postal, com a França e artigo
addicional. Tabella indicando as condições da troca da
cOITespondencia .entre :os dous paizes........... ....... 209

l86ü

CO:'iVE~ÇÃO (10 de De:telltlJl'O) consular, com a França.
Noticia HiswI·ica. Decreto regulando no Brasil o estado
civil dos estrangeiros ~ luminoso parecer do conselheiro
de e lado Alves Branco, explicando o verdadeiro sentido
dos artigos pelopetuos do tratado de 1.8'26 com a referida
potencia; a litteral intelligencia do art. 6.° da cons
tituição é sustentada por differentes'ministros em seus
I'elalorios; subsequente phase em que aquella intelli
gencia Col'llllço'U a so1fteI' modificação; o preceito do
art. 1.0 ~ 6. 0 da constituição é de sua natureza, politico,
e como tal não podia sêr alterado por uma lei ordinaria;
importante consulta do conselho de estado de 7 de
Março da 1846 accorde com estes principias; argumentos
tirados de leg:isT-ação identica de outros paizes; o art-.
2.° da lei de 10 de SetembTo tambem offende 3 regra
constitucional exautol'ando de sua nacionalidade a bra~

Beira que casa com c lranCTciro ; e.'ageradas reclama-
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ções do governo francez no (ocante:l intervenção de
seus consules na arrecadação do espolio de seus nacio
naes, infundadamente externadas dos artigos da con
venção consular; o conselbeil'o Dias Vieira, ministro dos
negocios estrangeiros, repelie com notavel firmeza taes
reclamações; notas trocadas a este respei to ; daqui nasce
a necessidade de reverem-se as referidas estipulações;
e em consequencia dessa revisão assign3-se, em Paris,
UID;\ declaração interpretativa da eonvcnção consular;

.-esclarecida opinião (lo conselbeiro Sergio de Macedo
sobre a lei de 10 de Setembro, e as convenções consu
lares, manifestada ao gabincte imperial r.m omcio de
28 de Agosto de 186.-i. Texto da convenção. Declararão
interpretativa .. , : ' 22G

186:1

CONVENÇÃO (26 de Janeiro) consular, com a Sui ·sa.-
Accordo tnterpretativo , , 219

1.861

TRATADO (22 de Junho) cOm o reino de Hanovcl', para abo
lição definitiva, por meio de resgate, do direito cle Stade
ou Brunsltausen. Protocollo, , , , 291

1.862

ACCORDO (28 de Junho) com a França, para determinar
a jurisdicção a que devem ficar sujeitos os crimes com·
mettidos no Amapá••..••.•...•.•.•.•.... , .•..• ,........ 306

1.862

CONVENÇAO (28 de Outubl'o) com a Santa Sé, organizando
as missões apostolieas no Brasil....... 30

1.863

CONVENÇAO (4 de Fevereiro) consular com a Italia.
Queitão Bianchi, reversaes. Importante officio do con·
selheiro Sergio de l\Iacedo assignalando as bases, e re
cordando os principios com que ajustára a presente con-
vençll.o consular••.•...••....•••••.. , .. " •.•.•• ,........ 312
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CO:xrEN~:AO (\I ele Fcvcreiro) cUllsul<tr, (;0111 a Hespauha, 328

1863

CO:'\VENÇXO (.-\ d,! Abril) consular, com PorLugal. Accurllo
illLCl'(lrelaliYo. l'rolocollo.......... ...... ...... 339'

1863

U.C 1)0 dc Sua Ma;re tade o lllli dos Uclgas, 18 de Junho)
na quesLão anglo·!Jrasileira. HistrJrico. Discurso do en
viado brilUgnico Thol'llLon incumbido de rcatar as rc
Ia~:ões allli"aveis clIlrc o lm[lerio c a GI'ã-13reLanha; I'es·
110 La do Imperador" .. , ,",., , , .. , 361

1863

THATAOO (J6 de Jullw) com a Belgica, para a abolição,
[101' meio dc ressalc~ dos din:ilos do Escalda. 1'roLo
collo, Accorc1o regulaudo as re)aç~es corumerciaes cnLre
os dous paizes•... ,., .• , .......•.•. , .... , .••.• , ...• ,... 380'

1863

CO:\VE~~.ÁO (6 ele SclelJllmr) postal com a rlalia........... 394

1863

CO~ FLICTO com a republica do Pcrú, c rclali vo aos va·
pore fIlorona e Pasla:a. Bistorico. Protocollos. Accõrdo
de 23 de Outubro com a legação pel'uana, no Rio de
Janeiro, resumindo a decl:lI'aç.ões já havidas enire os
dous governos, c dand~ fim ao conOiclo .. , ••..... , •.. ,.. 401

1863

A:\IOllTlZA.ÇXO:dos empreslimos feitos pelo Brasil a re
publica Argentina nos annos de 1851 e 18117; demonstra-
ção do estado actual de toda a divida de que o Imperio é
credor á mesma republica, extrahido do relatorio do
minislerio dei. Fazenda do anno de 1870. Protocollo... •• .• m.
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CO"'VEi"IÇÃO (16 de IUaio) entre o Brasil, a França, a repu
blica do Haiti, e os reinos de lLalia e Portugal para o es
tabelecimento de uma linha telegraphica transaLlantica, de
qu.e é emprezario Pier Alberto Balestrini. Noticia sobre os
telegráphos, no Imperio, desde o aono de 1801); primeiros
ensaios para a cou trucção de linhas telegraphicas electri
cas; regulamentos respectivos; tadras i extensão das li
llhas brasileiras i legislal;ão para o serviço telegraJlilicu.
Declarações das poteocias signatarias. Accessão da Dioa-
m:lI'ca. Auto da troca da ratifieaçõ S. Protoeo!los 428

1864

TllATAOO (11 de Otttubl'o) COIU o duque ele elllours, para
os desposorios da Serenissima Princeza Imper'ial O. [sabeI,
com sua alteza o Conde d'Eu. Auto dc juramento pres
tado pela Prineeza Imperial, perante a Assembléa Geral,
cm 29 de Julho de 1850, por virtulle do art. 106 da consti
tuição. O decreto n.O 1708 de 23 de Setembro de 1869
declarou que são applieaveis á Princeza Imperial as dis
posições do art. 6.° da lei de 23 de Novembro de 1841, e
ao principe consorte as me lUas disposiçõe relativas aos
outros prineipes da casa iUlperíaJ. Artigo addieional.
Cal'las do g-encral Coude Dumas, c do ministro dos nego
cias do imperio áccrca da inLerpretaç.ão de alguns artigos
do tratado............................................... 1\fi.3

186~

TRATADO (t.o de Novembro) com o duque de Saxe Coburgo
e Gotha. para os desnosol'ios (la Serenissima Prillecza
li. Leopoldina com o priucipe Luiz Augusto Maria Eudes
de Coburgo c Gotha. Artigo addiciollal. Auto de troca das
ratificaçõcs ....•...................... '" ......•....... 408

1865

CO~VE 10 de paz \20 ele l1evcreiro). Protocollo ecl~'Ol'ado

na villa da União (Estado Oriental) e sl1bscripto pelo re
pre enLante diplomatico do Brasil, con selbeiro lO'ê
Mal'la lia iIv;!. raranhos, pelo general D. Venancio Flo-

; lCs" C P01' D. Manoel }Ierre ra y ObcJ>, p01' parle do presi-
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deute da republica do Ul'uguay D. Tholllal Villalba. Ap
)rovação do convenio pelo governo oriemal. Accôrdo
anterior ao cOl1venio entre o referido conselheiro e
o general Flores j rllstaul'açâo dos tratados brasileiros
que bavião sido entregues ás cbammas pelo governador
Aguirre. Protocollo reservado, e addicional ao de 2.0
de Fevereiro, em que se consignão medidas pal'a pu
nição dos insuILos feitos á bandeira brasileira, llas ruas
de Montevidéo. Protocollo (22 dc Agosto de 1864) aju 'tadO
com' a republica Argeutina sobre a I)osição as umida
pelo Imperio no Estado Oriental.. .• , :... 468

1865.

TRATADO (1.0 de Maio) de alliança olfensiva, e defensiva
entre o Imperio do Brasil, e as republicas Argentina,
e do Ul'uguay contra o govemo do Paraguay. Commando
tios exercitos; pelo ofticio reservado do ministerio da
guerra, ao presidente da provincia de S. Pedro do Sul,
datado de 3 de Junho do anno supra, se determinou,
contra a letra do art. 3,0 do tratado, que aquelle com
mando competiria tambem ao general Mitre, ainda mesmo
no territorio brasileiro, se nelle' viessem a ter lugar as
operações dc guerra. Demolição de fortificações, e di
visão de armas, tl'opheos, e presos j proLOcollo. COOl

mando em chefe; declarações. Direitos da Bolivia ao
terl'itOl'io da margem dircita do rio Paraguay j rever
saes ,: a Bolívia dá-se por satisfeita com as explicações
das potencias alliadas ácerca da linha fronteira marcada
no tratado. Direcção militar da guerra; protocollo.
Creação de um goveruo provisorio no Paraguay; acta
assignada por trezentos e trinta cinco cidadãos para
guayo pedindo o estabelecimento do dito governo;
AceDl'do (los alUados. Reducc;ão das forças alliadas em
operações no Paraguay; protocollo ,.,......... 482

i8G;S.

E..'IPRESTUroS feitos ii republica do UI'uguay j convcn
ção dc 8 de Maio (600 mil pesos fortes;) condiçõcs
deste empr'estimo. Protocollo de 22 de Novembro de
1865, (duzentos mil pesos fortes,) c15 (Ie Janeiro de 1867
(trinta mil peso fortes, pou mez "dul:aute a gU~l'I'a.) Limi
laçilo do prazo uo subsidio concedido )leIo CUl}H'esti;no
d.e iii de Ja.nci.l'Q. Esta,4o a.ctual d.a divida contl'abida pela
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dita republic;t COIll u Lili l)I'ri o, trallscl'ipto do relatorio
do~ministerio da fazenda do anno de 1870.............. li07

1865.

EMPRESTlllIOS feitos ii republica Argentina. Protoeo!los
de 31 de Maio de 1865, (um milhão rle pesos fortes;)
e 1.0 de Fevereiro de 1866, (um milhão de pesos fortes;)
arliamento das prestações atrazadas dos emprestimos
de 18:51 e 1857...... . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . • . 516

4.865.

R~"W[M E~ ro de Uruguayana. Propo 'ições do eorouel
EstigarrilJiaj CO.ICCSSÕCS feitas IlClos ~elleraes alUados;
acd.ação lias conceSSões. l'roclama\;ão do Imperador.. li21)

1867.

'rnATADO (27 de Marçu) com a republica de Bolívia. Iro
ticia historica. 'fl'adicionaes cmbaraços com que lutolT
o negociarlor do tratado para levaI-o a bom exito ; atti
tude de uma parte da imprensa, contraria ao presente
ajuste; vantagens reciprocas estipuladas cm proveito dos
}Jaizcs cO[Jtrac~autcs; adopta-se ellJ [lrincipio, para so
lução da l/uestão de limite, o ltU 7Jussidetiô; opinião ue
Humbo!r\t, e Andrés Bello fal'oravel a esta doutrina;
inestimavelopu culo do i1Justrado cidadão boliviano José
II. Gutic Tez em o l/ual luminosamente se sustenta o
tratallo de 27 Ue Março; navégação do Madeira ; e~trada

de ferro que elite as cacllOeir3s deste rio j concessão e
favores da parte do governo bl'asileiro para a COllsLrucçào
desta estrada; o presente tratado emancipou a Bolívia,
commercialmeute fallanrlo, das imposições do Perú. e
do Chile. J\lensaf:(el\l do presidente Melgarejo ao con
{;resso boliviano, communicando, COIU regozijo, a cc
lebração do tratado com o Brasil. He\'crsaes explicando
o sentido dos arts. 2 c 27, ue!le.............. 1)28

I (}n.

BALAS explosivas. Deelaração internacional proscrevendo
o uso de las em tempo de guelTa. Accessã.o por parte
do Brasil j texto da referida, declaração................. 5-f7



1870.

CO VENCÃO (21 de Janeiro) postal, com a Hespanha. O
gabincté impel'ial denuncia aos governos de França, e
da Grã-Bretanha a cessação dos ajustes postaes de 1853,
e 1860. Declarações consignadas na nota da legação
hespanhola de 28 de Abril. ••• , , õro

1870.

ACCORDO preliminar de paz, (20 de .Junho) com a repu
blica do Paraguay. Protocollo .. ,...................... 1j{j()

El'ratas mais not:n'eis.

Pago Linhas. Em ve; de Lêa-se.

6ã 8 rasão sasão.

98 26 10 de Abril 11 de Abril.

101 32 10 de Abril 11 de Abril.

199 41 confluent qui conflueot de I'Apaporis qui.

~91 12 margem do margem direita do

N. B. No 2.° tomo pago 476, linhas 12, onde diz~parli·
culierement-lêa·se postericuriment,
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