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Illm. e E,cm. $1'.

Conseio da ubilia importanei;], que Y. Exe. liga á Scienci~l

da Diplomacia, em cuja caneira por longos aunos V. Exc.
tem prestado relevantes e\'Viços ao paiz, I'epresentando·o
mui dignamente nas pl'incipaes COl'tes da Europa, e Amel'i
ca, e onde <roza da ruais alta considel'açiio, tive a feliz I,cm
hrança de oecorrer-me á valias!} pl'oteçiio de V. Exc., e cal·
local' o seu re peitavel nome á frente d'csta minha esboçada
Obra, a primeira (sl'gllndo me parece) publicada no Imperio
sobl'e aquella materia.

Tendo contl'abido para com V. Exc. o indeclinavel dever
de demOli trar-Ihe o men sincero ,'econhecimento pelos ac
tos inequivocos de benevolencin, justiça, e interesse para
com migo pl'aticados pai' V. Exc., aproveitei esta opportuna
occa ião de dar-lhe um testemunho publico-de que me não
tenho esquecido dos favores, e ob equios, que de V. Exc.
"ecebi, e que excusado é enurnel'al' para não offender a sua
reconhecida modeslia.

Demais, que melhol' Egide podia eu escolher pal'a ampa
l'ar esta minha Obra, do que dedica-la á V. Exc., cujo nome
é geralmente considel'ado o typo do verdadeiro Diplomata,
como por vezes tenho lido, e Lambem ouvido referil'-á pe!>
. ôas competentes?

Venho pois com a devida venia depôr nas mãos de V. E~c.

o diminuto tl'ibuto d'esta minha olfrenda, pedindo a V. Exc.
que se digne de acceita-Io, eomprovando ainda d'csta vez
~\ sua indefectivel benignidade para commigo.

Acceitando-o V. Exc., fico plcnamente satisfeito dos meu~
CXfOI'<,'O , c t 'nho colhido o melhor premio .\ qne posso as
pirar,



POI' mais esta assignaiada mel'ci: - permitta-me V. Exc.,
que lambem preste novos tilulos de profunuo respeito, e
faça os mais ~inccros votos pela continuaç50 da sande, e
prosperidade de V. Exc.-tão preciosa ú nossa c<1I'a Patria,
á Exm."l~amilia de V. Exc., P,:í seus numerosos, e dedicados
amigos, como mc con idcl'O SCI'.

Dn. ANTOKIO 11E \ASCONCELLOS MEXEZES DE IJn mIOXD.

Hecifc, 8 d(~ NoycmlJt'o dc ISGj.



AO LEITOR

'relido ido illcumbido em 18(j;) - da regcncia da J.U Ca
deira do 2.° 3nno da Faculdade de Direito d'esta Cidade-na
allsencia do digno Lente Calhedt'atieo o SI'. lk Joiio Silveira
de SOllZ:1- então Deputado ú Asscmbléa geral- succed u,
que devendo eu leccionar Diplomacia, como prescl'cve o
art. 3 dos rcspectivos hslatutos - achei·mc logo com duas
grandcs difficuldades - a de não haver ainda Compendio al
gum adoptado pela mcsma Faculd'.\de, (segundo me cons
tou), e a dc nüo sc encontrarem :í vcnda nas divcrsas livl'a
rias, (como pessoalmente vel'ifiquei) cx.cmplal'cs sufficientes
pal'a todos o Alumnos-l\o lIlmwal, on elC! Guia D'iplomatica
elo Banto-Car/os de l11ctrlClts, que para isso podel'iam servir.

Bem sc ve, que assim inda mais onerOso pal'a mim se tor
lIava Icccional' aquella matel'ia, c pOl' isso tive de recol'rer
ao expediente d confcccionar alguns appontamcntos para
auxiliar-UJc :1 memoria nas minhas Iicçõcs.

Estes apontamentos conslilucm o Compendio, que ora of·
fel'eço ao publico, niio pl'e umindo, que seja um tino per
feito, pOl'que sei que o não h:1, como dizia Selleca-Nnllwn si
m lienitl plawil ingeniwn; nem tão pouco que possa servir'
para os sabias, porque estes possncm os mclhores theson
),OS, c por cel'lo não precisam das minhas Obras, e antes ás
d'elles COstUlllO SOCCOl'l'el'-mC, principalmente em proveito
tios mCl! Alumnos.

Pelo quc cste meu tl'abalho 5e n50 deve rcputal' parto de
uma intelligencia uperior, e sobl'emaneil'a culta, em sum
ma não é Minel'va - sahida toda annada do cel'cbro Je JlI

pitcr.
Além (risto, repartidas as horas ú clivcl'sos, e indispen a·

veis mislél'C , c militas vczes lab01'and6 ClI em continuas,
c involuntal'ias distracções no meio elos cstudo , 1'3 ITo bas-



fnnte huvia para que ao correr da pellna-sahissem as im
perfeições, que por ventul'a se possam notar n'esta Obra.

E pois não obstante minha consciancia arguir-me-de tan
los e tfío graves defeitos, que encerTa este meu trabalho
entendi que, publicando-a-prestaria algum serviço aos no
vos cultores da bellissima sciencia Oiplom~ltica, e á mocida
de Academica estudiosa, porque pelo menos aplainei· lhe al
gumas dil'lkuldades, em quanto os distinctos Lentes, que
abrilhantam as Faculdades Juridicas do Imperio n50 se deli·
beram á publicai' um oplimo Compendio d'essa materia.

Addicionei no fim d'este meu trabalho, não só um resumi
do historico das nossas pl'incipaes Missões Diplomaticas-de 
de a maiol'id~\de do nosso acluallmperador, a qual,:í meu ver,
abl'io lima brilhante épocha na nossa bi~toria politica, comu
lambem alguns conselhos ao jovem Diplomata Brazileil'o,
pOl' pal'eeer·me ser tudo isto assaz conveniente para auxiliar
aos principiantes, ou aos menos praticos-n'essa cal'l'eira.

Resta-me apenas pedil' dest111pa aos L.eitOl'es e submet
ter-me á critica illustl'ada, e benevola dos meus distinctos
Collegas, que d'esl'arte me auxiliarão poderosamente :í pu
blicaI' talvez para o futuro Obl'a mais perfeita--si aliá lhes
não aprouver fazê-lo.

Ou. ANTONIO DE VASCONCELLOS ME EzE !lE [}IHnunloND,

I\f:cife, 20 de t'ovembro de -J867.
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DIPLOMACIA

NOÇÕE~ PRELll\IINARE

CAPlTULO l.

§ t

DEFINIÇÃO D,\ DIPLOMACL<\

11 Diplomariia ou a Scienc'ia Diplomatica (1) é a arte das ne·
gociações, on mais amplamente o complexo dos principios j

que i3ão necessarios para bem diri~\l'os negocios publicas, 03
direitos, ea segurança entre os Estados j ou emfim para pro
movero interesse collectivo da humanidade, substituindo as-

im as regras de Direito Internacion:l\ á força bruta, ou á
uma politica ambiciosa, turbulenta, intrigante, e macbia
velica. (2)

(1) Luiz XIV, e Fe1'llando-<l Calbolico-eI'ãel os typos des·
sa politica.

(2) AIguem já deffinill a Diplomacia-a m'le de cozer (t pelle
de 'Uma t'apo:ra á oulra, m(tis clJrta de um leão,

Elfeclivamenle, na idade media só havia a Diplomacia da
mentira, por qttesó rein(tva a arte de dissimu.l(w s6b a mascam
das formas convencion(te·, e até a maxima da ol'dem do dia~ ......
Qui /leseill dissinmlare. nascil regna1'e.

2



PIlELECÇÕE DE J)\I'LOMACIA.

'2

ORIGEM DA l)lPLO?tIACIA

A Diplomacict teve a sua origem desde as relações recipro
cas, havidas ontre as Republicas d'antigllidade, na épo
cha progressiva de seu desellvolvimento. Ao principio as
questões diplomaticas en tre os Povos erão uebati[las no- Fo .
?'um-em pleno dia, ecom maxima publicidade. Pllr isso mui
tas vezes o Orauor, o Estadisla, e o Embaixador era uma, e
a mesma pessoa, e a Arte Diplomatlca vivia em amplexo in
timo com a arte Oratoria.

E' certo, que a Diploma~ia encontrou algum arre(erimen
to na media idade, pela maiur expansão de oulros elemen
tos do Corpo Socia I.

No seculo 15 a Diplomacia demon trava alguma Ma fé, e
justiça; so'b as sombras do segredo, astucia, e pretextos
fictícios.

Mais tarde ella tornou-se o brilhantismo da galantaria de
um tom exquisito e de futilidades de toda esrecie.

Começou á propagar-se espantosamente depois do eculo
16 na Pl'ussia, sob o reinado ue Fl'edel'ico 2°, e em seguida
na G-rã-Brelanba, Au, tricl e Elus ia.

Elia attingiu ao apo l1eu no reinauo de Luiz XLV, pois que
a En.r0Píl inteira perante a sua Côrte-em Versailles-veiu
prestar·lhe preito, duranteo tim do socuto XVII, e quasi me
tade do secl~lo XVIIl conservando sempre cerla lealdade,
attenções, e conveniencias, e envidando sempre o \.rinm
pho da verdade, e da evidencia, como no Congresso de W~s

p~alia; ao passso qlle a Diplomacia Inglezil, sem rJefel'en
cias e com certa asperesa, que lhe é propl'ia, sempre tem
podido proseguir cm seus fins pela dllpliciLlac.le ementil'a.

§ 3

oU.mCTo D.\ DIPLOMACIA

o obfecto dà Diplomacia é por esses s.ellS meios brandos, e
doceis provêr a independencia, o bem estar, a segurança, a
harmonia, e a dignidade uas Nações; evitar oSfompimeotos,
mediante sati~factorias explicações, e suaooar promptamente
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a gllena por amigaveis intervenções: servindo-se para isso.
principalmente dos principio de justiça, e bôa fé, e endo
algumas vezes mesmo permittida certa habilidade para res
salvar os E tados dessas occasiões da (JissidencW1s, e desbar
monia, de ol'llinario provocadas pelas paixões ruins, como a
a inveja, a ambição, o interesse mal entendido etc.

§ 4

FIU DA DIPLOMACIA

o fim pois da Diplomacia é a realisação do grande desicle
?'atum social, a manutenção da paz entre os Povos, e a-con
frate,·ni.sação do gene1'o humano-por meio de !lma repre
senlação exterior e convenções adaptacl<ls á amenisar os cos
tumes, e ri maneira; á e treitar esses vincLllo , e manter a
digniclaJe l' pecliva entre Povos; em uma palavra attitlgir a
civilisac;ão unll'ersal por uma politica verdadeira, natul'al,
barmooisadorJ, honrosa, ~ cheia ue moderação.

As Potencias-de primeira ordem-para manter a sua
prepol1ller:locla, e influencia não de em confiar muito nas
rivaes, nem suppô-Ias em esteril inacçãu, mas sim confiar
na sua propria força unida a moderação, e admitir mesmo
aberturas amigaveis com os outro Governos.

Os Estado -deseguoda ordem-têem ordinariamente llOO
iotere se commum, e natural lIe impedir a intromissão
das outras Potencias em seus negocios, e a preponrlerancia
das de primeira ordem; bem como pror.urar á todo custo
manter a sua neutralitlade, e amisado.

Os ESlados-de terceira ordem-apenas devem velar na
manutenção da sna integridade, e alliança-fiel e leal para
r,om as ontras Poteol~ias, 00 LIa sna odutralillade.

§ 5

UTILIADDE DA DlPLOllL\CIA

li Diplomacia é '1.tlil para consecnção dal\uelles gl'anllio
sos finse ; para abrilhantar os Tbrooos, e a CôrLes com ma
gestá a pompa, para qual cada Soberanu parece qeurel' con
tribuir assim com osseu representante, e prestar poderosa
influencia sobre a Slla força moral, opinião, e politica.
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CAPITULO U.

SCTENCIAS CO -NEXAS ou A XILIARES DA DIPLOMACIA.

SCIENCIAS AUXllJARES DA DIPLOMACIA

A Diplomacia comprellende, ou tem porsciencias a.uxilia
res, e connexas:

10 Direito Internacional-Universal, o qual regula as rela·
ções internacionaes, quer em tempo (le paz, quer de guerra,
pois que, consider:ldo como sciencia, esse mesmo Direi to
é parte integra.nte da Diplomacia.

l[ O Direito Pnblico Nacional, e Positivo, tanto iotiriúr
como exterIOr.

III ODireito Natural.
IV ODireito Internacional Coolencional, isto é, o conheci

mento dos pactos, ou tratados, que determinam as relações
dos Povos entre si.

V O Direito Consueludina9'io, que de algum modo é tam
bem parte integrante.

VI A Economia Politica, e Nacional.
VII A Estatística pbysica, e moral, que abrange as fJnau

ças, os recursos naluraes, industriaes. e commerciaes dos
diversos paizes etc. isto é, o estado ela producção, das fa·
bricas, 6 da agricu'ltura, do con ummo, e do cambias; o es
tado pbysico, moral n intellectual dils populações, a sim co
mó o estaflo material, e moral dos exerci tos e esquadras,
seu alistamento, sua instrucção e manutenção.

VIU A Politica, que é o complexo dos prin(;ipios regula
dores para constituição, orgaoisação, e fim dos Estarlos, e
dos meios para atLingil·o.

IX AHistoria dos Estados, sua politica, suas leis, sua
organi ação social, a marcba, e a tendencia dos diversos
gabinêtes.

X A Arte oa composição diplornatica.
Xl AJ\rteld.e Negociar ou aliá, o procedimento adopt.a

vel nalO negociações, 0\1 a (liscllssão dos interesses entre os
Estados.
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XII Os diversos sy lema- applicavr-is, como da domin:l
ção, supremacia, cou"cniencia, conservação, equilihrio,
centrali ação, confederação, eLc.

XI n ACrhyplographia, ou 3 arte da escrever por algaris
mos ou s 'mbolC1S e ele decifraI-os.

XIV A nip'Zornatica-propriamente elita,-ou a arte de
apreciar, julgar a anthenlicidade dos diplomas, e das car
fa , a genealogia. a arte heraldica.

XV AGeograpbia.
XVI AHermenelltica ou a Arte de interpreLar.
XVlI A Lingnil Nacional-do Dip10maLa, ou do paiz, que

elle represenLa, bem assim a d'aquelle. em queseachaacredi
tado; e a outra principaes,lina ua 'i i \'a" , como a [i'raoceza,
lngleza, Allemãa, Hespanhola, Italiana, e Portugueza, por que
são as que faliam a maior part \ dos homrn ~obre a terra.

CAPITULO m.

DAS COXDlCÕES, Q 'A LlDADES, ESCOLHA, YIRTliOES,

E RE POr'SABILlDADE DO OIPLQ;\fATA

7

CONDr ÕE PARA o EX.EflC[CIO DA nIPL01IACI.\

Para bem ex.ercer a arte de negociar diplolllaticamcnl
lião ha verdadeiro tratado s. stematico. Apenas xigem-sc
taleotos, leitl1l'31'tlfiectida das negnci::lçõe , dai; tradições
proveito.as do tempns pa . adas, j saber permit.tir este, ou
aqnelle {Janto; contestar rlté qlJ se obtenha alguma com
pensação basLante' separar as materia para de.'·a separa
ção tirar vantagens; abraçar todos os projecto", e ceeler na
razão elo proveito, que se possa conferir.

O Diplomata deve compenetrar-se devidamente da llbida
consideração. que por seu honroso cargo tem merecido; da
elevada e brilhante posição social, que pa '3 á. occupar. -Por
isso deve inspirar toda estima, Ilnnca cx\:ilar ressentimentos
ou mesmo qualquer desconfiança; procurar habilmente pe
netrar-até o fundo-do segredl) das forças, dos racu rsos, dos
projectos do Governo, juncto ao qlla Ise achá acredi lado. -Na
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negoclaçoes, pelas quaes elevem terminar as guerras e se·
denominam-batalhas decisivas,-o Diplomata não deve já
mais enganar-se-sobre o ponto fixo das vantagens á obter,
ou dossaGrificios áso1Irer, alem, ou aquem do que póde com
prometter o bom exito, ou aliás fazeI-o comprar muito
caro.

D'ahi resI!1ta, qlle ás qualidades moraes, ao c:lracter poli
do, á fina educação á delicadeza das formas, aos invejaveis
habito. á tactica, ou habilidade pessoal, e psychologica do
Diplomáta é quasi sempre devido attingir o bom exito da
sua missão, ganhar, e dirigir os homens, e ac Imar a solu
ção das mais difficeis questões. sem perder a confiança. e a
estima dos que com elies tra.tarem, e antes sabendo sempre
conservar sempre os ,eus elevados creditos, a sua reputação
de I'ectidão, lealdade, conquistar grande ascendencia no espi
rita dos outros homens, que desde então passam á dar subi
cio apreço á sua opinião; em6m honrar, e felicitar o seu
paiz, corresponder a importancia do seu glorioso minislerio e
manter a dignidade propria, e respeitar a moral publica. (3)

§ 8

QUALIDADES P,\RA UM DlPLO~fATA

o Diplomata, ou o Negociado?' publico-deve ter as quali
dades necessari:ls pal'a o bem desempenho dos negocios em
gráo mais eminente, do que quem trata com particulares.

Com o genio proprio ao seu emprégo deve Ler; Lo pl'O-

(3) Machiavel insinua, que o Diplomata deve chamar, ou
vir, e até certo ponto abrir, e entreter I'elações com as pes
sôas, que nas CÔI'tes costumam haveI' habilitada , e pódem
transmiltir exactas iDrol'mações do que lhe fõr necessario
5abel'-; sendo que os banquetes, as festas, pl'esentes, o jÔ
go (ainda que forte), e algumas vezes o dinheiro s50 os
]meios mai~ apropriados pal'a attrahil' taes homens, torna
lOS com maiol' familiaridade, menos discretos em suas reve
ações sobre os negocios intenlOs, e extel'llOS do seu pro-
prio )Jaiz, e conquistai' emfim a confiança d'elles.

No fim d'este Compelldio provavelmente addicion:.ll'ei um
excerplo de cel'tas regras, filhas da observação-mais, ou
menos applicaveis-I1l11/alis ?n1ltanclis.-
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fonelo conbecimenlo cios negocios, e dos bomens; 2,0 uma
inlelligencia singular paca servir-se das paixões de uulrem,
e dominar as suas; 3.° da al'le 11e fallar e escrevBr com
belleza, (orça, e (acilidade; 4.° coragem á loda,prova, e tem
perada [101' uma docilidade em baixeza; 5,0 um ar franco
acompanhado de nobres e insinuantes maneiras ; 6.° uma
sabedoria superior, e bastaule discerni menta; 7. 0 esclareci
tia probidade, prl1dencia consulllmada, e Isenta ele toda fi
nura; 8.° espirilo inventor para os expedientes; 9.° em
tim uma certa elevação de espirita, o core'ção, qne o impida
de cabir nas bagalellas. Esla granLlesa d'alma é exigida de
JJrefereul:ia para os negocias publicos, em que o gosto para
as ninharias, tão commum lOS pequenos espiritos é da mai
perigosa conseql1encia.

D'estas qualidades-as que não são natl1raes adquirem-se
pelo estudo, meditação, 'l.l.S0 elo nturtr'/'o, e explJ7·iencia.

O estudo é de grande utilidade; a meditação O elabora, e
approrria ao que so occupa da leilnra. Sendo a vida cU'l'ta
é mui pl'ofiC1J,O começar a sua propria expel'iencia pela a dos
outro, e aproveitar-se p:lr<L (undamento de Sllas luzes das
descoberta dos grandes gcnin, de tOLlos os seculos. O 1),SO

do mundo tambem é indispen avel ao Diplomata, porque
em o pleno conhec.imento da pos ôas, e tias consa só ad

quirido pela sua constante, e as iclLu rrequellcia c cümmuní
cação, 11;10 llle será poss; vel adapta-los ao 'eu fim,

'9

ESCOLUA DF. UM DIPLOllLATA.

E pois é e\'iC!cnle, que oão blstam para o Diplomata as
qualirJal]e do espirilo ou d'alm:l. - unicamente para o
preenchimento de suas negociações,

Em verdade e'las-ainda lhe são mais necessarias, que os
proprios talenlos, tanto as im que um homem sem o carac
ter éipropl'iado, ou a devida aptidão não poderá jámai' ob
ter bom exito de suas pretençõe .

Mas, si el1e fôr dotado do raro, e feliz dom elo equilíbrio
entre seu espirita, suas luzes, e seu caracter póderá de'de
logo cosiderar·so apto para essa missão.

D'ahi tem procedido a grande difliculdade na escolha de
um Diplomata. Uns tem entendida, que nem sempre os
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mais lalentosos e instruidos sio O' mais apl'opriado3 para taes
mi sões, porque alguns n'ellas hão obtido máll exito.

Ontros ha, que alfectam mlJ:,mll algum receio de númea
los sôb e. se pretexto; endo aliás a isso levadAS pelo dese
jo de preferir os espíritos medlOcres, e assim poder acober
tar o seu ratronato contra ü venladei1'O merito, que elles
não possuem, e até pllr certo e pirito de inveja, com que sô
mente procuram depreciar, e fiilgel\ar o albeio.

Incontestavelmente quem já tem dado provas de penetra·
ção e habilidade superior, natu('almeote proseguirá compro
vando sempre essas qualidades, si por ventura fór collocado
em idenlica circunstancias.

§1O
VrRTUDES CAllDEAE DE ~(DIPLO~I.\TA

Em resumo as virtudes cardc;)es elo Diplomala ~ão-Lo

\lma conducta natllrill e livre de afIectação; 2.° o conheci
mento de si proprio, e o imperio sobre i mesmo; 3.° um
e pirito delicado c de observaç:Io ; 4.° reserva, mas não cs
cessiva, e ridicula; n.o finura, uoida ádigoiJade, esem ar
preténcioso; 6.° presença de e pirito e facilidade dl1 impro
visaI', e obrar promptamente; 7.° eloquenGia precisa, e
fluente; 8.° probidade, e lealdade, porque a mentira pôde
algumas vezes obter feliz exito, masseni. empre pas!o>ageiro,
e indigno; ao passo, qne a verdade e a justiça sustentadas
com perseverança acabarão por triu mphar; 9 ° incorruptibi
lidade inacessivel á' tentações; 1.0 o desejo irnmodera.clo
de obter titulos de gloria etc. (4.)

§H

ão ab \Jote todas estas observações, lIIuitas vezes pôde
ucceder, que qllaesquer drcuostallcias inopinadas, ou for

tuitas, Oll mesmo dependentes ele capricbos, paixões, versa
tibilidade inhereoleao espirita humano, á corropção, incer-

(4) Pyrrho dizia, que a sua espada não lhe havia podidO'
uugmental' o territol'io dos seus Estados, como a eloqnencia
Lia seu Embaixador-Cynéas.
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teza, e vici situde tlos acontecimento, principalmente poli
ticos de um Estado pos.ão perturbar a mel boI' direcção dada
ás negociações diplomalicas.

Outras vezes-ainda os planos mais sublimes, e mui bem
combinados no GabinêLe-vem abortar pela má execução,
que Ibes dão os respectivos Agentes secundarios, talvez mes
mo por não terem assáz comprebendido as snas insbrnc
ções.-

§ 12

RE POl'i"SABILlD.\DE DOS nII:'ilSTROS

Sobre o i\linistro deye apenas recabir a responsabilidade
legal dos seus acto" officiaes, ou operações diplomatica.,
aquilatando-se para is~o devidamente a moralidade de suas
.intençãe ,o merito dos seu planos, oempenho ele seus exfor
ços passiveis, fervorosos, e condignos; e abstrabindo-sc intei
ramente de aprecia-los pelos re!>pectivos resulladoc:, por
quanto muitas vezes nm mediocre negociador favorecido por
successos incakulaveis poderá mais facilmente conseguir o
bom exito de cerlas operações Jiplomaticas, do que o mais
habil, e experimentado Diplomala; oqnal para realisa-Ias sa
tisfactoriamente tem applicado as melhores combinações, e
envidado todos os meios ao seu alcance, mas tem encon
trado esses revezes para elle insuperavei .

Por isso me mo é, que nem sempre se deve apreciar o me
rito do Diplomata só e exclusivamente pelo bom ou máo
exito das suas negociações; nem dabi póde estabelccer- e
diITerença sobre a capacitlade, ou aptidão de cada um; sen
do apenas passivei lha I' es a distinccão entre o bomem, e
as circunstancias. ún vici situdes, em que elle se acba col
locado; devendo-se ainda ser um pouco indulgente a res
peilo dos erros da polilica, aliás mui susceptiveis, e quazi
empre inevitaveis, sem perder com ludo de vi ta--que,

maxime em um raiz constitucional, um Diplomata pMe mais
facilmente -compromete-lo, ou salva-lo. (5)

(5) A formação da culpa nos cl'imes de responsabilidade
dos Empregados do Corpo Diplomalico compete ao Supremo
Tribunal de Jusl.iça-:ut. iv5-do Cod. do Proc. Crim.

3





PARTE PRIMEIRA

DoS Dinistl·oS, slIas )Jl·erogatlvas, e iJn
muBliclades etc.

CAPITULO I

§ 13

DIVISÃO DOS lIIINISTROS

Pelo Direitú Tnternacional Universal é desconhecida a divi
são dos Ministros em difIerentes classes, considerando-os
todos encarregados de negocios do Estado, que eUes repre
sentãoj sendo que apenas ella é tolerada em relação á missão
confiadaacada um, qne lhes conferedireilos diversos. En
tretante. o Direito Internacional Positivo da Europa tem esta
tuido as divers21s classBs d'aquelles Agentes Diplomalicos
a saber: duas no fim do seculo ti) e trez no seculo iS-aliás
distinctas pela representação de cada um e do ceremonial
de que gosão.

o QUE SEJA MINISTRO .PUBLICO

Ministro publico é o Delegado, Agente Diplomatico, ou
mandatario de um Estado revestido do caracter publico, en-
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)

carregauo de instrucções e muniqo de plenos poderes ou de
credeuciaes para tratar em seu nome com outro Estado ou
para represenla-Io em algum Congre soo (6)

,§ i5

CLASSIFICAÇÃO DOS illINISTROS

Tres são as dasse5 do Ministros subordinados Lo Os Em
baixadol'es (pam os Soberanos !emporaes) Os Nunciol>, ou
simples Legados, ouos Legados,-álalere (para o Papa), que
tem caracter representativo. porqub repre:;então o Souerano
ou oEstado que os envia, e por isso mesmo compete-lhes
em geral as honras concedidas ao mandante em pessoa; 2. 0

os llIinislros Plenipolenciarios, os Enviados ou Enviados Exll'a
ordina?'ios, I rtlel'n1,J,ncios do Papa e o lnlernuncio AtLsl?'iaco
em Constanlinopla 3.° AIinislTOs residentes, EnCa?'l'egados
de Negocias ou aliás 1Jlinislros residentes. Em geral todos
se denominão Embaixadores, m::!s os de 2.a e 3.a ordems
como não tem o caracter especi<ll de represen tação pessoal
do E tado ou Soberano. apenas go. ão-na relativamente ao'
negocios, de que são incumbid0s c por isso mesmo as honras

correlativas ou correspondentes. (7)

(O) VaI regurn, lingua salulis, {cedel'is orator, pacis via, ler
ntinis irce-Semen amilitim, belli {tLgCL, lilibtLS hoslis.-

(7) O Decl' to 0.° 3079 de ~5 de Abril de '18G3-detel'mi
nou () nllmel'O e a cathegol'ja das missões di'plomaticas, que
o BI'azil convem lnanter' nos paizes estrangeiros.

São l'emuoeraveis os serviços feitos em Embaixadas-De·
creta de 13 ete Ag'osto de 1706-05 ser'viços de um ~lillistro

fOI'ãó remunerados em soa muliler é filhos com pensãe
Resol. 11.° 539 de 15 de Maio de 18<>0. Os EmbaixadoI'e~, e o
Nuncio Apostolico tem as seguintes contineneias c honras mi
litares; dor'ante o dia-as tropas em paI'ada e as Guardas
deverão apresentaI' as Al'mas e as Bandeiras postas hOl'i '011

tatroente, conlinencia de espaua e mauobra baLida pelos Tam
bores, Camelas e Clarins e Musica. Quando forem á alguma
FOl'taleza ou l'avio de GuelTa serão recebidos com uma salva
de d senove tiros de Arlilhat'ia-Provisão 8.a de 15 de Feve
reiro de 'J843 § ,19.

Entre nós I)ela Lei n.O 6l4de~2J'e Agosto de -183l os Agen
tes Dipl·OltlUlicos estão divididos em trcz classes LO-Enviados
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§ -('5.

FUI DAMI!N'rO DO DIRETO DI' LEGAÇÃO
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A' bem dos intere:>ses commuo~ dos E tau0s deverão elles
communicar e tratar eotre . ii

Ora, para isso é difficil e di. pendioso o encontro-e as en
trevistas pe 'oae cios respectivos Soberanos, bem como mo
ro o i () se tomaria p r meio ue corre pOlllleociJ.

Eíbl'aortlinarios c ~linislros Plcnipolcncial'ios com 3:~OO$000

_.-:!.O n1inistl'os ne ideoles COIU 2:400$000-3.0 Bncal'l'eg-ad'os
dE! Ilcgocios com 2:000,9000 -além da aju1a de custo.

O Dccl'cto n.O 9·1,0 de 20 de Março de ·18:Jg estab leceu as
habilit:Ições p<ll'a os cargos diplomatieos a abel': haveI' sido
Addido de L" elas c. Para cste lugar dev(ll'50 mostrar-sc
versado em Jiugul:\s e ll'angeil'as-I.o os Bach:lI'cis Formados
nos CUI'SO$ JUl'idicos do Inrpel'io-2.0 os g'('aduados em CUI'
so analog-os de AC:lllemias ou Universidades estrangeil'as
3.0 o que sem ssas hal.Jililaçõ s submetterem-se a um exa
me-4.0 o otlh:iae das Seel'elarias dos "egocios EstI'an
geil'o sem dependeneia dessas habilitações e e. ame.

AjpO cntad'ol'ia (pOI' força do al't. ·18 daquelhJ Lei) será
somente concedida depois del5 annos; sendo aos 30 a11nos
~om ol'Clentldo POI' inleiro é ao que não tivel'CIll servido por
tauto lempo o ordenado cOrl'cspondente ao tempo de serviço.

Pelo cilado I ego/. :lrL 11, 1~, 13,17-0 pcss'Üal do Corpo
Diplomatico BI'3Sileil'o eslú dividido em tl'ez classes-1.° Em
pregados eU) aClividude ou em exel'cicio effectivo de missão
ol'diuaria 011 cs[)ecial ;-G2.o Empl'egados em clisponibilidacle
activa, quando fOl'em m'.lOdados retiraI' d.\ missrío ali ella es
livel' acabadá, sem aliú lel'em sido dCll1iLLiclos do sel'viço; ou
em disponibilidade inactiva, quando não forem occupados em
qualquer oul!'o serviço da Rep:lI'tiçáo dos gocios Estran
geiros ou em Emprego adltlini:stl'ativo - 3.° Empregados
aposentados; sendo estes 01.0 ql13udo o solicitarem ou prova
rem inca[)acidnde pyhsica ou moral de continuar 110 sel'viço;
-2.° C)uando o Govel'l1o < ssim ntandel' pOI' mOLÍvos dedara
do. POI' aquelhJ Lei arL 4, depois de 10 anuos de serviço
de Chefe ou Seel'elario de Legação, só pode('ú sei' demittid'Ü
pOI' sentença cio TI'ibunal competente Oll pai' Decreto delibe
rado sobre ConsulLa.d'o Conselllo de Estado.

O Decreto n.O ~358õ(re 10 (le ~ancil'o de 186G-fixolI tIe
110VO as cathegorias dos-Agentes DiplolIlaLicos do Brazil.



PRELECÇÕES DE DIPLO~IACIA

Logo-para atlingil' esse mesmo fim-essas commt'Jni
cações e convenções efIectuam-se pOl' meio dos ditos Minis
tros ou Delegados dos Soberanos devidamente authorisados.
ApermanenciJ. porém de taes Agentes nas diversas Côrtes
tende á manter entre ellas as boas relação reciprocas de paz
e amisade, explicar as vistas politicas de seu Governos e
transmi tlir·lhes infurmações acerca dos passos d'aquelle ante
quem servem.

oAlvará de 21 de Outubro de 1811-§§ 3, e 4-:Jmpliou a
disposição da Ord. liv.-3-tit.-10 §-3-acerca dos Em
baixadores, que em Com missões extra-ordinarias, e tempo
rarias se acharem ausentes, tendo sido antes, ou depois cha
mados á Juizo, não assim os que estiverem em Commissões
ordinarias.

O Aviso do 1.0 de Agosto de ·\83\ já havia declarado, que
os cargos dos Ministl'os não são vitalicios, mas sim de mera
confiança, amoviveis;, segundo o uso das Nações; o que foi
aiuda confb'mado pelos arts. 11, 12, e '13-do cilada Hegula
mento (Oecreto n.O 940)-de 20 de Mal'ço de 185~.

O DecI'eto n,o 2914-de 23 de Abril de 1862-detel'millou
as habilitações, e o numel'o dos Addidos de segunda classe
em cada Legação-Quanto as habilitações-o Candidato deve
saber L° tl'aduzir a Lingua Ingleza; traduzil', escrever, e
fallar a Franceza; 2.° Historia, Geogl'apbi:J, especialmente
do Brazil, e Ler noticia dos Tl'atados celebrados entl'e o Bra
zil, e as Potencias estrangeil'as; 3.° PI'incipios Geraes do Di·
reito Publico, e das Gentes-São exceptuados da prova de
habilitação-acima exigida-LO os Bachareis Formados nas
F.aculdades de Direito do Imperio ;-2.° os graduados em Aca
demias, ou Universid3des estrangeiras, provando havere m
eífectivamente frequentado os I'espectivos Cursos.

Em nembuna Legação haverá mais de trez Addidos de se·
gunda Classe. As Legações de ~." Classe tel'ão dous, e as de
3."-tel'ão um.

As nomeações de Addidos de 2." Classe não gozal'50 dos
direitos, e I'egaliasannexas ao cargo-emquanto não se apre u

sentaI' com os seus titulas ao Chefe da respectiva Legação.
Os Addidos existentes ao tempo d'aquelle Decl'eto 11.° 2914

forão obl'igados-dentI'o de seis mezes da sua publicação-á
mostrar-se babilitados na fOl'ma acima designada, e fmdo es
te praso-caducaram as nomeações anteriores ao mesmo De
cI'eto, e procedeu-se á revisão da lista dos Addidos de ~.a

Classe, e á sua reducção na confol'midade supl'auicta,-
O Decreto de lõ de Maio de -i834-deu Regimento ás
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n.

A.' QUE~I COMPETE O DIREITO DE LEGAÇlO

A' todo Estado soberano e livre cabe fazer-se respeiLa.r,
por que á essa representação é inherclnte o caracter essen
cial da mesma soberania e independencia; bem como a na
cionalidade conslitue para o individuo a capacidade civil, e
o direilode contractar por si ou para isso fazer-se respeilar.

Quando oEstado é dependente, este direilo ue legação es
tá subordinado á esla mesma sua dependencia para com o
Es-tado superior, que oprolege.

Nos Eslados Confederados, isso depende do paclo federal.
Este direito de legação acha-se conferido na Constililição

Politica de cada Eslado. as Monarchias absolutas ou cons
titucionaes cabe ou é delegado ao Príncipe, salvo no caso
de sua menoridade ou ausencia no qual compele á quem di
rige os negocios publicos em liame àelle (8)

Legações Imperiaes do Brazil, determinando a ol'ganisação,
e policia da Secl'etaria, e do seu Archivo ; os oedenados, gra
tificações, e ajudas de custo (boje alterados, pelai!> di posi
ções supl'aciladas) os emolumentos, uniformes, dos diverso
Empregado das mesmas legações apresentação, e desp~di

da, contas, e despezas; coreespoudencia, expresso , entre
ga da Legação; o pessoal dessas missões para suas tres ca
Lhcgorias (Embaixadas, Legações de .2." oedem, e 3.", o que
lambem se acha allerado pela ditas disposições); os deve
res essenciaes dos Chefes das Legações, as communicações :
a correspondencia com as mais Legações, as conferencias
com oull'os Ministros BI'azileil'os; a coadjuvaçi'io ao Corpo
Consular do Impel'io; a protecção, e soccorros aos Subditos
Brazileiros -; as relações com as Legações e trangeil'as' a
inspecç'Jo da Secretaria, e infoemações sobl'e os Empregados,
a retirada das Legações, as funcções dos seus Secrelarios,
Addidos, Porteiros, Aj udalltes etc.

E pois pode-se dizer sem receio de errar, que principal
mente nas disposições supraciladas-acha-se encereado o
Corpo de Legislaçao relativa á organisação, e ao regimen da
Diplomacia .Bl'asileira.-

(8) Pelo art. 102-§ 6-da nossa Constituição compete ao
Poder Ex.ecutivo nomear F1l1baixaclol~es, e mais Agentes Di
plomaticos, e Commerciaes.



PRELECÇÕE DE DIPLO.iACI.\

§ ,18.

DIREITO ACTIVO DOS E'TADOS DE ENVIAR, E O P.\ 81\'0

DE I\ECEnER M1NIS:rROS

Os Estados por sua soberani\l e ind~pende(jcia pódem tt'il
Lar directamente.

j,ogo-para esse mesmo fim -est.ão aulhorisíldos a faZB
rem-se representar, ou aliás qbe-lbes e direito de enviar
Ministrosclos outros Estados..
. Os Estados solverano' e indepcndentes tõem .pois direito
achvo de enviar 1\!ini tros.

Logo, tambem Lêem odirei to passíco de recebe-los porque
ambos são correlativqs c insepa.raveis, princIpalmente em
tempo de guerra, como meio appropriuoo para approxiQHll' a
effectividade da paz ou para terminar anügayelIiUcnte alguma
dil'ergencia sobre direitos, segundo reclamam os altos inte
resses, as legitimas con\'eniencias ou as ra-ões politicas dos
mesmosEslados.

Entretanto, isso uão lhes inhibe o.u tolhe o limito de não
admiLLir este ou aqlleHe iqdivi(lllo de oulra Naçfio em lal
caractcr PQrmol.ivos peSSOí\i:JS O\l pplilicos ou aliá.s ~e fi,xar
·as condições e prerogativas para sua admi Jo.

OE tado soberano c indepcndcl1Jte pMe e deve excrc(wo
àireito de ueterminar a classe e o numero dos SelJ Repre
sentantes on Ministros e prescrever-ihes as coodiOÕdS e o
modo de e?í.ercer essa 17'wndalo, CJ~ler io solidam, Ç1l1er con
junclamente.

§ Hl.

RECEPÇÃO DOS ML.'\I8.TUOS DE OUifROS lESI:ADOS

Ar~cepção de Ministros de Ollll'OS lÇstad08 di,~e(lsificll,

porque cada Estado tem diretto ele e la~uir oceJ;'emonial para
admissão dos Minic;tros e~lr:l ngeiros, ou .a CIl thegoria, erp
que lhe apraz, que perante elIe sejam acreditado,. o que não
iml)lica com o ·di?'eito de legaç4o, !'Jue.lhe é prCJprio, "isto co
mo depende das honras reaos, que l)n.da E t~çlo gó~'\ pqra ter
o direito àe exigi-los ou guardar a devida l'cciprocid.ade.
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§ 20.

C) "_,I

DIFFERE:"lÇ.\S ENTRE OS MI:"lISTROS, ACE.'TES, comUSS.\IUOS, DE
PUT.\DOS, E~lISSARIOS CO 'FIDENCIAES, 'EGOCL\DORES SECRE
TOS, CONSULES, E VICE-CONSULES

Os l'r1inistl'us publicos-ditlc1'cm 1°dos Agentes, por que
esles não pertencem ao Corpo Diplomatico, não tem caracler
publico, não gósam de sua honra e prerogativã e são
apenas incumbidos de interesses particulares de um PriDci
pc, Oll Soberano perante algum Estado; 2° dos Commissarios,
por que estes são incumbidos da commissão ele negocias
publicas, mas Dão diplomalicos v. g. de questões de limi
tes, liquidações, elc. ; 3° dos Dcputados, por que estes são
partku\armente incumbidos pelos cidadãos ou lorporações de
um Esladojuncto ao seu Soberano ou aUlboridatles contituidas
para tratar de negocios, que lhes são proprios, ou em cir
cunstancias extraordinarias expedidos para isso á paizes es
trangeiros; 4° dos Emissa1'ios, Enviados confideneiacs ou ne
gociad01'cs secretos, porque estes, embora enviados por um Gu
verno, eao principio a sua missão c o seu fim sejão OCCU1LO.· e
aind& 1>ecretamente estejão accreditados perante oSoberano
ou o seu Ministro de E tado, depoi pótlem de.involver o seu
car3cter politico ou publico; i)O dos Conslllcs, Yice-consules,
porque e tes, embora com algnm caracter publico, são agen
tes civis, commerciaes, e administrativos in lituido nas pra
ças, i bem da negociação e commercio, pl'e lando todo auxilio
aos navegantes ecommerciantes. Seus direitos e prerog:üívas
lindam-se nos usos, Tratados, Leis e Regulamentos entre as
Nações. (9)

De ordinario, não gósam dessas prel'ogalivas, como os l\1í
nistros;devem porem gósar de seguran\.a e liberdade para bem
cumprir os seus deveres. São nomeado por cartas patentes
ou titulos passados pelo Governo, os quaes são snceplíveis de

(9) Os Consllles BI'asileiros c tão sujeitos ao Decreto .526
Regulamento de l:l de Junho de 1847, obre as isenções,
atlribnições e al'recadações dos Agentes COllsulal'e E tran
geil'os no nosso paíz acha-se regulado pelo Decreto N. 8.55 de
:3 de Novembro de -1851, c as Convenções COll~ulares de 26
de Ab.·il de 186L (com a França), e de dacla posteriores com
outras Potencias, as ql1aes 0ppol'lnnamenl;} erITo apreciadas.

4
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exequattt?' OU acei tação doGoverno ante quem são acred itados.
Servem ue arbitras e tabelliães para todos os actos passad{)s no
seu paiz ou por seus concidadãos. São s us tutores e procura
dores natos; oecupam-se do registro civil sobre os na~cimen

tos, casamentos, eobitos delles; arrecadam as suas beranças
e espolias eos remettem para oseu paiz, depois de pagas as di
vidas; dão pas~3portes aos sellS Na\Tios e cartas de ~aude ou
põe o-vista-nas que vcm de sua Nação. No Estados Barba
rescos, edo Oriente exercem lambem funcções diplomaticas.

DA INVIOLABlLlDADE DOS MI ISTP,OS

O Mini [ros Publico estão sob a alva-guart)a do 1)il'oilo
das Gentes. Elles ão (como diz rIontesquieu Espirita
das Leis) a palam'a do P?'incipe, que os envia, a qual é sa
graâa. -Sancti habentul' lcgati. Qualquer violação feita
a algum Embaixador ou Agente Dlplomatico ultraja, não
so o Estado, que elll~ representa, como Lambem fere a segu
.rança commum, a sah"açlo das Nações e importa um cri
me atroz para com t.odos os Povos.

As Potencias da Eur~pa reconhecem unanimemente a in
violabilidade cios Ministros Publicos, e qnalquel' que seja a
sua üathegoria, Ib'a outorgão, apenas etles pisão o territo
rio do Estado, ante o qual vem "preencher a soa missão até o
momento, em que elles deixão asoa fronteira; ai nda mesmo
que o caracter do Minislro Publico somente se desinvolva em
toda asua extenção, quando fôr reconhecido e admilticlo pelo
Governo, juncto ao qual elle houver sido acreditado.

Esta inviolabilidade permanece, ainda mesmo depois d'o
rompimento das hostilidades entre as duas Polencias, por
que é ella garantida por lei natural, pelos Tratados e pelu Di
reiLo funuado nos osos. As desintelligencias, que pai' ven
Lura occorrem entre as Nações não bastam para justifioar o
insulto, ou o mão tratamento feito aos Agenles Diplomali
cos j nem mesmo depois da declaração ela guerra por serem
então mais necessariosseus serviços para orestabelecimento
da paz (tO)

(iO) Ne impediatw' lega/io, ne ab offício sl/specto ligcLliollis
ClvocellLr' L. 2. § 3.°_6.° L. 24 §§ 1 e 2 L. 2;) D. de judie. L.
12 D. de :.\c usat.
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§ 22.

27

A inviolabiLidade do nIinisl?'o consiste pois na plena seguran
ça,que o deve cercar para exercer todaasuaaclividadeoffici
ai, pri ncipalmente sobre suas {uocções di ploma ticas; cons
titue um inteiro salvo-cooducto para o transito e a residen
cia delle em qualquer ponto d) terrilorio de sua missão.

Todo Estado deve por tanto vigiar, que os sous repre~en

t:J.ntes nas Potencias estrangeiras gózem da mesma completa
segul'anca e puoir como c?'ime de Eslado o ataque, que lhes
&eja feito.

Para que qualquer olTensa feita ao Ministro cooslitúa cri·
me-é mister: {O que o oolpado tenha conhecido ou deva
tercooheci<.lo a pessoa,que olJemléra; 2.° que o offensôr es
teja sujeito ájurisdicção do Estado; 3.° que o Ministro não
haja provocado o conflicto. (li)

(11) POI' laes offensas lêem l'esultado gl'aves discol'dias e
dMo lugal' ú exigenc.ias e á prestação de satisfações.

Haja vista o':'ieguinte f,lcto mui I'ecente: 1\11', Derval, Con
sul FI'at~cez,pol'occasiITo decumpl'imentar o ullimo bey de Al
gel' nas vespel'as de suas festas musulmanas e no calol' de
uma discnssão ácel'ca de negocias pendentes-suffl'cu elle
batel'·lhe com um leque na cara em presença de outros
Agente Europeus. Dahi procedeu a França bloquear- os
portos d'Alg r,-Pol' outro insulto feito a um Plenipoten
ciar'io enviou a expedição de Dupel'rey e BUI'mont. Oous
EmbaixadoresdeFrancisco--1,° Hei LIa fi'1'3nça-(Rclnçon e Fré
gasse) hiodo um para Coustantinopla e outro para Veneza fo
ram assassinados, Suspeitou-se, qne este atteutatlo fôra au
tOl'isado pelo Imperador Carlos V, ecomo elle não desse Sl'ltis
fações, nem procurasse descobrir os autores do dito crime o
Rei da França declarou-lhe a guel'l'a.

Os Estados da Belgica enviaram ao Rei da Hespanba F'elip.
pe-2,o os Murquezes de Bel'gue e l.\Iontigny, irmãos do
Conde de Home, para óbter que fossem mitigados os l'igores
das sanguinarias sentenças da Inquisição-E como quer que
o primeil'o delles fosse envenenado e o segundo suppliciado,
esle duplo attentado foi uma das causas para declaração da
guerra,
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§ 23.

FUi'iDAMEl'\TO, fDl E EXTENSIO DA I 'VIOLAIlILIDADE DOS

I\1INISTROS

Ainviolabilidade é pois um principio, e um facto. Effecli
vamente, a dita iuviulabilidade e as demias prerogativa do
Ministro procedem do facto de ua expedição de um lado, e
da recepção de outro-i to é-equivale a uma convenção
tacita entre osdous Estados-de que o Ministro só será sub
meLLido á autoridade de ua propria Nação.-

São por tanto Laes privilegias fundados na utilidade mu
tua ou exigidos pela necessidade de que os Ministros Publi
cos sejam inteiramente independentes da jurisdicção local
para bem preeneher os deveres de sua missão. A reci
procidade é sempre a base para cvncessào de taes privi
legios.

Este direito de inviolabilidade estende-se ás pessoas, e as
cousas susceptíveis della-a saber-á familia-i\ c.omitiva,
á morada, ás equipagens. aos eJIeitos ou bens dos l\lini~tros

Publicos, aos seus correios, aos papeis, ou archivos da sua
mis~ão, porque sem comprehender todas essas pes oas, e
coozas (12) do serviço desses Embaixadores não poderião
elles precisamente preencher as respectivas funcções.

§ 24,

DEFINIÇÃO, E FU:'lDA1\lENTO DA EXTERIUTORlALIDADE.

A exlen'ilorialidade (13) ou a independencia Ó uma pre
rogativa concedida ao Agente Diplomatico, pela qual se con
sidera, que acasa-em que elle vive-faz parte do territorio
de sua Nação (H!) ou para melhor dizer-que ~lIe mesmo
ainda não d0ixou esse territorio.

(Ig) As cousas-necessarias.-Jl4ara satisfação da Legação
-consideram-se ulensis dell:.l.

(13) A exlcnilOl'ialidade cl'a admillida pelos Romanos (L.
1I11. de legationiblts)-claudunlur in territorio.-

(14) A força .publica não pódc Clllrar n'ell" debaixo de
qualq ucr pretex.to que seja.
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E' uma conseqoencia logica da missão 00 resultante da. re
cepção ue Ministro-ficar elle isento da soberania do Estado,
que o recebe, salvas as reslricções dus Tralados.

§ 25

EXCEPÇÃO DA EXTERRlTORIALIDADE.

Todavia, esta independencia não póde ser convertida em
licença, e não exonera o Ministro de conformar-se em seus
actos exteriores com os usos, e leis do paiz, onde se élcha
a respeito de tudo quanto fôr extranho ao objecto do seu
caracter, e da ua missão.-

, § 26

PROROGAÇÁO DA EXTERRITORlALlDADE.

Tamhem se conceue o gõzo d'\ exterritorialidade ao Agen
te Diplomatico, á quem se {r:lDquêa pas agem pelo terrilorio
do oul1'O Estado, que nâo é o da sua missão; concessão esta,
que resulla de uma declaração exp)'essa 00 tac'Íla: expresSCL
(segundo o uso geral)-qoé.lndo se entrega o passaporte do
mesmo Agente - que permitle·lhe entrar D'esse caracter e
atravessar o paiz: tacila- quando elte dando á conhecer esse
seo caracler nas fronteiras de um Estado-não soITre ou re
cebe prol1ibição para passa, Ias. (U»

§ 27

EXCEPÇÕES DA lSEi'\ÇÁO DAS LEIS, DA JUr,lSOICÇX.O CIVIL, CRlm::'iAL
-E POLICIAL.

Aisenção da acção das leis, da jurisdieção civil, criminal e
policial, que gósam pessoalmente os Agentes Diplomalico
no paiz, onde 1'0sidem, é consequencia da sua cXlcrritorialida-

(15) O Governo Brazileil'O por Aviso de 'lO de Fevel'eil'o
de '1836 decJ:lI'ou, que a extel'l'itol'ialidade não é applicavel
,a um subdito BI'uzileil'o empregado no sel'viço particular de
Encancgucto de Negocios de uma Nação estrauha.
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de e caracter representativo. Mas, 010 é absoluta ou antes
soffre algumas excepções ('16) as quaes são as seguintes.

1.a Sãú sujeilos aos Regulamentos da Policia, porque es
tes tendem á manter asegurança e a ordem publica.

2. a No caso de leves infracções - endereça-se·lhes por
iotermedío da autoril]ade suprema-algum aviso confiden
ciaI, ou alguma quei~a dirige-se ao seu Governo. -No caso
porém de mui graves infracções dirige-se um pedido ao seu
Soberano para a retirada d'elle-e prestação de alguma sa
tisfação.

Si o [.o'·eroo do seu paiz tudre isso desa llende, o do Esta
do, onde se acha acreditado, lem direito de· intimar ao Minis
tro ordem para retirar-se dentro de certo prazo.

Quanlo a jurisdicção contanciosa dos Tribunaes ou das au
loridades~ão sujeitos os Minislros:

(16) i\íerlin- Reperl. de Ju\'is[)r-udcnce, Sec. õ, § .<\" n. 10,
13-considcra uCfllella isenção fundada sobre a Mccssidade in
terna, e confir'mada pela jurispmdencia.

Sil\'eslre Pinheir'o pronuncia-se contra esta immunidade,
por que no seu conceito; 1.0 não ba necessidhde de obrigaL'
os Cidadãos ú sacrificar os seus direitos, sem pI'evia illdenmi
sação por terem contractado com um l\linistl'o; ou aliás que
o Estudo deve prestar-lhe essa mdemnisação, ainda que
com gravame seu; 2.° não seria motivo para pel'turbar as
lJôas l'elações internacionaes-o facto de tornar justiçaveis
os Ministros, onde residem; 3,0 que essa immunidade ape
nas deve consistir em certas defeT'encias-que se pódem
guardai', como de dispensar ° comparecimento pessoal do
Reo em juizo, o qual não é essencial á ordem do processo,
e no acto da execução serem garantidos os papeis, ou ar
cbivos de sua missão.

QUCBritur.-PodeL'á um l\linistro r'eOlmciar a sua indepen~

dencia pessoal, e submeLLer-se á jurisclicção do paiz, onde
residir, sem autorisação do seu Soberano? Não-, como
insinua Vatel, liv. 4, cap. 8, etc.

Os Embaixadores não p6dem ser citados durante a
sua missão. Ord" L. 3, Til. 4, L. 2, § 4.°; fi'. de judie.
Portug. de Donat., Reg., liv., L° cap. 35. n. ·J6. l\Iaced.
Decis-48-Arouc. Alleg. 4·Fn,o 10 e 1-1. Os Embaixadores
tambem não pódem ser fiadol'es. Pel'eir'u e Souza PI'OC. Civ.
369, e por idenlidade cio \'uzão lião p.ódem ser deposita
rios, etc.
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1.0 Quando os mesmos Ministros v:lluntariamente perante
elles constituirem· se partes: volenti non tit injtwia.

2.° Sendo ellas subditos do Eslado, onde ão acreditatJos e
d'elIe não tenhão obtido a isenção dajurisdicção local, deve
se n'este caso communicar ao respcGtivo Governo.

3." Estanllo o Ministro ao mesmo tempo á serviço do Es
lado-ante o qnal é acredilado.

4." Quando elles conspiram oontra a existencia, e segu
rança do E tado; podendo até no caso de emi Dente perigo ser
detenlos ou conduziLlos por escolta até as fronteiras, por
que n'este caso devem ser considerados como inimigos-até
uma reparação comp\ela-oll sllfficientes explicações.

Si porém odelicto não fôr publko, mas particlllar-é ob
vio, que bas~a o Estado, oude se aúha acreditado o Ministro,
requi ilar ao do paiz, que E'l1e representa-a sua punição.

O E tado, em que se acha acreditado o linistro, deve em
pregar toda as medidas proprias para salvaguardar seus in
teresses, el'itar a perpetração de crimes e fazer desappare
ceI' os maos exemplo, sem preterir aliás as devidas alten
cões .
. Aquellas isenções concedida: ao Ministros funllam-se nos
principios de sua exterriLOrialidade () no seu caracter repre
sentativo, como já vimos.

Quanto aos actos jnrliciaes-a validade da provas e for
mas externas regulam-se pelos usos e leis do paiz, onde o
acto tem lugar. O estrangeiro por via de regra gõ a de
todos os direitos civis, que p7'occdem do cli7"eito natul'al, como
si 161'a Nacional. (17)

§ 28.

PREROOATIVA , Q E CÓ A:\[ A CO:SÓItTE, E O FrLIJOS

no MI:SISTRO

A Consorte 1I0 Ministro, que o acompanha, gó a não cÓ
dos mesmos privillõgios e prerogativas que elle-i lo é-de

(17) Os Estrangeil'os não gósam dos direitos politicas, a sa
ber', do exerci cio das funcções publicas-do direito de voto acti
vo ou passivo -(votar e ser votado,. isto pelo pl'incipio da li·
ber'dade e independencia LIas Nações. Outra sim, estão sujei.
tos ás excepções das disposições Lia art. 7, & f do Cad. CI'imi
ual, e dos UI'lS. in4, c 340 do Cad. do Proc. Crim.
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sua independencia e inviolabilidade, como tambem tem cer
tas honras. ('18)

Nas vi itas cle etiqnêta e em outras occasiões de encontro
pessoal com ontras Damas da Côrte ou do Corpo Diplomatico,
ella póde pretender a mesma precellencia, que seu marido.
Entretanto o cel'emonial diver:3ifica-nas Ccktes da Europa.

Por igual direito-participam das mesmas prerogativas,
os.. filhos e mais pessõas da familia, que o acompanham.

O Ministro e a sua familia são isenlos dajurisclicção lo
cal, porque são sujeitos á. leis de sua patria; bem como os
sens bens, quer procedentes de herança, quer de contrac
to. Seus fillros ainda nlscidos no paiz, onde residem, são
hatnraes de sua patria(-19). Esta isenção ainda funda-se na
utilidade mútua para o bom d6sempenho da missão dos
Agentes Oiplomaticos.

§ 29

nmU~ID.\DE D.\ JUlUSDrcç.\O P11U os llE~S DO ;I!T:olISTnO

Os bens moveis ou os efTeitos parlicn lares do Ii ni tro são
isentos de arre~to ou embargo, ainda na occasião de sua par
tida, e não paganuo elle as snas divirlas: salvo si elle os
possue por antro titulo e CInálillade ditIerenle de Ministro,
como por sei' commerciante, fabricante, proprielario de
bens de raiz. etc. (20)

(18) Depois do Seculo XVII, em que as missões permanen
tes tornaram-se muito fl'equentes passou-seá dal':í mulhel' do
l\1inistl'o o titulo de Emba'ixadora. Concede-se-lhe u bonr'a de
assentar-se em tambol'éle no circulo das lmpel'utrizes e Bai
nhas,

(19) Pelo art. 6, §1 da Const do Imperio não são considera
dos-Cidadãos Bl'azileiros-os que tivel'em nascido no BI'a
zil, de pai estl'ungeiro, uma vez que esle resida paI' servi
ço de sua Nação.

(-:!O) L. t7 D. legal.
O Cad. Criminlll Bl'azileil'o al't. 75 dispõe o seguinte':

via1m' a i1lllnunicladep os Rmbaixadores e1l1inist1'oS Estmn!Jei
1'os:-penas de prizão pOI'~' a 16 mezes.

O Aviso de 6 de Novembl'o de 18-16 (que não vem na Col
lecçiío) dac\al'ou qne as AssembIéas P,'ovinciaes nada pódern
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§ 30

lSENÇlO DO CULTO DOMESTICO OU PRIVADO

33

Onlr'ora l que não havia a toler:mcia l'eligiosa.era clIa uma
prerogaliva honorifica concedida somenle aos Agentes Diplo
mali.:os - Hoje porém são admissiveis ou tolerados todDs
os cullos- só em casas parliculares esem forrnd. exterior de
templo e por isso deixou de ser uma concessão especial. (21)

Assim os Ministros pódem t~r Capellas proprias - ou
mesmo em sua casa-e ahi por qualquer ecclesiastico deseu
paiz fazer celebrar os élctOS de sua Religião sempre com essa
reserva.

§ 31

DA COMITIVA DO MINISTRO

A comitiva do Ministro compõe-se dos empregados da
legação, das pessoas de sua família e de seus famulos

Toda es a comitiva é isenta da jurisdicção local. bem como
da jurisdicção cl'i1ninal do proprio Mi nislro; porque neste ca
so orrenderia a Soberania do E lado, onde é acreditado
o infiigir elie qualquer penl corporal, ainda que fosse no
Palacio da Legação.

Entretanto, o Ministro exerce toda aJurísdicção civil, quer
voluntal'ia, quer contenciosa sobre as pessôas de sua comi
tiva. De ordinario, elle~ são juizes naturaes eutre os sub~

ditos de sua Nação.
Quando precisa-se de qualquer pessôa da comitiva do

Ministro requisita-se-Ibe a apresentação della por inter
media da Repartição dos Estl'angeiros.

Si o crime fôr commetlidcl por pessôa da comitiva do Mi-

ordenai' aos Agentes Diplomaticos do Impel'io, pois quI;' a ellas
não estão sujeitos.

A POI'ta costumava prendei' nas - Selte TOl'l'es ~ os Mi
nistl'os, com cujos Governos estava em guerra.

(21) Pelo al't. iS da Constituição do ImperÍo são permittidas
todas as outras Religiões (que não seja a Catholica) em ca
sas para isso de~tinadas, sem fonua exteriol' de Templo.

5
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nislro-que seja natural do paiz, em que elle estiver acredi
tado, este delinquente nacional será julgado pelos Tribunae5
de seu mesmo paiz :-Do mesmo modo se praticará si fôr es
trangeiro ou da Nação, que acreditou o Ministro, e estiver
adjundoá pessôa deli e e para seu serviço particular; por
quanto só as pessô3& da comitiva propriamente ditos gozão da
quella isenção, ainda mesm0 a respeito das infracções dos
Regnlamentos Policiaes.

S 28.

IMMUNIDADE DA CASA ou P1LAClO DO MINISTRO

Aimmunidade da Casa ou do Palacio de Legação (j'LtS fl'an
chisicel é outra consequencia da exten'it07'ialidade ou sobera
nia e independencia da Nação do Mini tro; pelo que acha
se a mesma Casa i enla de qualquer varejo da policia on di
ligencia da Justiça-como não acontece com qualquer ou
tro nacional, reinicola ou mesmo estrangeiro.

Esta isenção não se estende acerca das direitos de con
tribuição ou j urisdicção territorial.

~ 29.

DIFFERBNÇA ENTRE " C.\SA DO 1IllNISTRO E o DIREITO
DE ASYLO.

Esta immunidaJe. da Casa do Ministro é distincla do direi
to de asylo ou homisio--isto é-o direito de protecção para
subtrahir pessôas criminosas (alheias ou estranhas á comi
tiva delle-) á acção da respectiva policia ou justiça.

A ser isso admittido-animar-se-hia a impunidade e des
truir-se-biam os meios de segurança do Estado.

I Para evitar contlictos em taes consequencias devem as
autoridadeg locaes-cercar a Casa do Ministro, onde se re
fugiaI' o criminoso e solicitar a extradição delJe por inter
media do Ministro de Negocias Estrangeiros; os officiaes de
justiça incumbidos da diligencia poderão receber o delin
quente fóra da dila Casa-com Iodas as precauções para que
se não evada. Mas, no caso de formal repulsa-será permitti
do ahi penetrar, fazer a visita forçada - e prender o mes-
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mo delinquenle (22), guardando-se empre lod.. as uefel'en
cias passiveis.

§ 30.

lMMUNlDADE DE EtIPOSTOS

Os Minislrossão isenlos de impostos pessoaes (v. g. a ca
pitação) e lambem dos direitos das Alfandegas sobre os ob
jeclos, que mandam buscar para seu uso.

(22) Medin Tom. 5. § 5. not. 4-Helfter § 213.
Todas as Potencias hoje dam as mãos para acabar com esse

abu!;o do direito de asylo, que offende a independencia das
Nações, e contraria d proprio pI'iacipio da exterritorialidade
-oppondo-se á acção da justiça universal. A Casa do Re·
presentante de uma Nação não pódc seI' pelo Direito Publico
moderno o valhacouto de cI·iminosos. N'este unico caso pois

• póde estai' sujeita ás diligencias e pesquizas da policia. Toda
via, na pratica estas melindl'osas questões resolvem-se mais
pelas conveniencias politicas do que pelas reg -as da sciencia.

Mello Freire-L. 2, T. 2, § -li diz o seguinte-tudo quan
to se acha estabelecido a t'espeito do {óro dos Embaixadores na
Ol'd. L. 3, T. 4. (Man. e Alfons. 3) não se conforma com os cos
tumes modernos. No final da not. ao § ·11 ciL diz-Pelo que
1'espeita aOJ Embaixadores das Nações livres e dos Principes, é
certo que pela Ord. L. 3, T. 4-pódem elles ser citaàos, tanto
por contracto, como por delicto commettido durante o tempo
da embtlixada. e é essa mesma a di po ição do Direito Romano-
L. 2, §§ 3, 4, L. 8,24, § 1.0 ,1. 25-D. de judic.

O Governo Imperial repreheudeu á um juiz na Côrte por
consentir, que fosse invadida a Casa do Representante
ou Encarregado de Negocios dos Estados Unidos por dous
officiaes de justiça paI'a lhe intimaI' um mandado de despejo.
por ser este acto contrario aos principios do Direito das
Gentes - Natural- e Convencioual das Nações civilisadas.
Aviso de ii de l\1al'ço de 1826 annex.o ao de 27 de Julho de
!829 (CoIl. Nah.)

A GI'i Bretanha já Jeu em 1764 uma satisfação ao Mi
nistro da França pela prisão de seu Caçador ou Escudeil'O.
Em 1739-c Major Sueco-Sinclair, que ról'a expedido como
correio de Constantinopla para Stoklom foi morto n'esta
commissão. Este attentado foi uma das causas, que a Sue
da aIlegou pal'a declarar guerra á Russia.

Na CÔl'te do Imperio por divorsos actos o Governo têm
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Esta isenção procede cio pl'iucipio da exterritorialidade ou
independencia pessoal dos Ministros,-que faz presumir o
exercicio da soberania de seu Estado-em seu pI'oprio terri
rio e a sujeição àe outra parte, (23)

Si porem () Ministro exercer qualquer indu:tria estranha
á sua funcção deverá pagar os direitos da respectiva pattlnte,

OMinistro de nm terceiro E lado não gó a dessa preroga
tiva, salvo em virtude de tratados ou por mero favor,

advel'tido á Polici~a respeito de prisões feitas nas Casas
dos Ministros-como ilTegular,-

Oult"ora esta isenção el'a extensiva a todo o Bairl'o, em
que residia o Ministro, estando arvorado o Pavilhão da Nação
(I'elle; tanto assim que até 1759 os Ministros da Fl'ança não
permitliam os esbinos ou agentes da policia passar defronte
de seus Pulados. Este uso ridiculo, como denominou mui
bem Flassan, acha·se hoje abolido; salvo em Roma a respei
to das Legações da FI'auça e Hespanha.

(~3) Para pl'evenil' os frequentes abusos da eJ.ltrada de ob
jectos para o uso dos Ministros e de sna comitiva - os
Estados costumam regular isto, - O Brazil-pelo Oecl'eto
N, 477 de 8 de OutUUl'O de 1846-estabeleceu, (como já
havia feito pelo Regulamento de ~2 de Junho de 1836 art. 91
§ 3) as regl'as sobre a isenção-dos direitos-concedida aos
Chefes das Missões Diplomaticas no Impel'io-a sabel'-só
gqsam d'ella, acerca da importação dos generos e effeitos, e
que comsigo trouxerem ou mandarem vir para seu uso
dentro de um auno, á contar da apresentação de suas cre
denciaes; ou da exportação dos que forem por elIes conduz i
dos ou expedidos-seis mezes depois de sua I'etirada; sem
pre com licença do Govel'llo Imperial e respeitando-se os
dil'eitos adquil'idos,

E' obvio que até o que fôr prohi bido (servalis se1'valldís) po
derá mandar buscar o Ministro, pUl':l seu uso mediante pre
via accôrdo do respectivo Estado, Pelas Ordens N, -J50 de 3
de Outubro de f850 e N. 171 de 17 do mesmo mez e anno
foi declarado, que os volumes de pel'iodicos dirigidos aos
l\1inistros sam remettidos ao correio,

Para Silvestre Pinheiro taes pl'erogativas procedem de
pU1'O favor-ao caracter diplomatico de Agente ou Ministl'O,

Mas, o certo é que taes favores só se concedem aos que
têem este caracter; logo taes prerogativas são inberentes 'ao
meSmo caracter diplomatico,
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§ 31.
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Esta isenção não dá-se a. respeito do impostos ?'eaes, como
fóros, !audemios, decimat:>. etc, dos prédios, que o.Minis
tro possuir; bem assim dos que são-?'etribttição 'Ímme
diata- ou contl'ibuição ge?'al, p?'ovincial, municipal ou q'ual
quer outra, -porserern inherentes á vantagem ou utilidade,
que elle aufere, como pedagios, pontes, calçadas, balisas,
porbgem, pharóes, e portes de cartas.

§ 32.

DfSTINCÇOES ESSENCIAES DOS DIPLOMATAS, EMBAIXADO
R~:S E NUNCIOS.

t." Tem direilo de ser puxado a seis cavallos, e liga-los á
fiocchi. (24)

2." Tem direito de recebel' honras militares e o trata
mento de Excellencia.

3. a Pódü ler em sua sala de ceremonia um Docel.
4.a Póde estar coberto por occasião de sua apresentação

ao Soberano, e depois que e te se cobre.
Nas Côrtes da Emopa reserva-se nas grandes festas luga

res destinódos para os PrínCIpes e Princezas de sangue.
Pa'ra todas estas festas são elles indistinctamente convi

dados e aJmittirJos, assim como os Secretar'os de Embai
1,lda e Legação.

CAPITULO II.

DAS MISSÕES SECRETAS, CI.\EDENCIAES, RECREDEN
CIAES, PLENOS-PODERES, INTRUCÇÕES

§ 37

mssÕEs SECRETAS

Pelas razões já dadas-da Sobemniadas Nações eda nesces
sidade de St~a ?'epresentação exte?'iOl'- acha-se entre ellas esta-

(24.) Parece-ser á cordões-com frócos pendentes.
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belecido Ofacto de enviar e admitlir-AgentesseC?'etos ou C01t

(idenc'iaes-para tratarem de missões, cujo fim é occullo, ou
quando as relações estão interrompidas-Entretanto, sem
que tie lhes preste a denominação de Miníst?,os pnblicos do
Estado, dever-se-bi:l sempre assignar.lhes toda a inviolabili
dade precisa para o bom desempenbo de sua missão, embora
não tenbão o ceremonial diplomatico e sejão tratados em pu
blico, como meros particulares.

Isto porem não exclue, que qualquer Estado possa eypellir
e punir como expias (espions) os agentes ou emissa?'ios sec?'e
tos, que vem tmtar de commissões polit'icas occultas, ou pe?'
tU?'ba?' a onlem publica, (25)

§ 38

CREDEi'lClAL

/

C?'eclencial (LUle?'a (idei, c?'edenliales, Y/tandalum P,'ocu?'a
to?'ium é O titulo ou acarta endereçada pelo Soberano, que no
meia o Ministro ao outro Soberano, perante o qual o acredi·
ta, declarando·lhe o fim da missão, o nome, os titulas de
Enviado, o caractfilr representativo de qne vai revestido, e
termina pai' pedir-lhe, que se preste inteiro credito a tudo
qunato elle disser em nome de seu Soberano ou do seo Gover
no. Os Ministros e Enviados a qualquer Congresso não levão
credenciaes e sim plenos poderes,

(25) Heffter § 222 oppõe·se a garantia - da inviolabilidade
prestada á taes agentes secretos, pois que falta·lhes o caracter
essencial de Ministro, á que são inherentes as respectivas
immunidades ; accl'escentando, que assim não snccede acêr
ca dos Agentes ou Commissarios Enviados-com intrucções for
maes Ot~ patentes, mas sem titulo oflicial, os quaes gósam
por isso mesmo de todas as pl'crogativas de Ministros publi
cos, menOs a de exterritorialidade em sua plenitude. Silvestre
Pinheiro estabelece o seguinte dilemma: ou o agente vem
incumbido de tratar de interesses communs dos Estados e
então póde ser conhecido o seu fim, ou não; senão vem
n'este caracter, o seu caracter clandestino nada deve mereo!
ceI' e antes sobre elles provoca a vigilancia. Pelo menos, a
ultima parte da judiciosa opinião d'esse eximio Publicis
ta, (que tive a honra de conhecel', e relacionar-me em Paris
em 1836) é um excellente alvitre.
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§ 39

RECRDEClAL -PLENO-PODER-INSTRUCÇÔES

39

ReC1'edencial (letM'eOde recréance) é aquella carta: que'um So
berano dirige r1m resposta a. de chamada, que o Ministro
lhe entregou-do seo constttllinte; dando por finda a mis
são-de que o encarregara.

O Ministro leva, alem d'aquella sua credencial, ou carta
original a copia legalisada della para babilital-o a. pedir
audiencia ao Soberano; assim como a copia <1e outro qual
quer despacho, de que o Agente Oiplomatico estiver encar
regado.

Oous motivos justificão esta medida-i. o habilitar o Mi
nistro de Estado á explicar ao seo Soberano-o objecto, que
contem as credenciaes ; 2. o impedir, que se entregue ao So
berano algum titulo ou escripto, em que se lhe falte ao res
peito, que lbe é devido.

Nos Governos Constitucionaes cousa alguma deve fazer-se,
sem intervenção do Ministro, que responda nos limites da
sua representação por todos os actos da soberania.

Pleno-poder-é acarta-patente ou odocumento, pelo qnal
umSoberanoautúrisa a qualquer Agente Oiplomatico para al
guma negociação; ou para todas equaesquer (26) ; nos termos
mais amplos, ou mais illimitados (mandatttm cum libe1'êt" sive
plenipotentia aut potestas agendi) , de cujos limites o Ministro
náo podera. ultrapassar, sob pena de incon'er em responsa
bilidade e de não merecer ractificação o tratado ou negocia
ção I que elle celebrar.

(26) Rarissimas vezes dá-se Pleno-poder-para todo, e qual
quer Estado-ou absoluto-manclat'tt1n vel actus ad omnes po
pulos.

Além do pleno - poder, o Ministro póde exhibir- pode
1'es eSJlecíaes, quaudo elle é encarregado de alguma negocia.
ção particular·-bem como para poder ouvil' proposições
que dependem da. acquiescencia, ou refeI'enda do seu Go
verno, o que se cbama-ad refer"lmdnm.

De nccol'do com o disposto no al't. <>, § 012 do negulameuto
2.° de2 de Janeiro de 1838 recolhem-se ao Archivo Publico
copias autbenticas das nomeações dos Embaixadores, e mais
Empregados do Corpo Diplomatico Consules, bem assim das
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InstnLcçDes-para um Ministro sãC' as regras prescriptas
em uma memoria pelo Soberano ou Governo, que o Mioi6
tro dev@ obser'lar 00 desempenho de sua missão ou acerca
de "eo procedimento.

De ordinario ellas :;ão ostensivas,- quando o Governo do
Ministro oautori:a expressamente para em caS9 de necessi
dade mo tra-Ias confidencialmente-por extenso ou em parte
ao Governo, perante o qual está. <l(Tedilado; ou secretas
quando o Ministro não pode usa-Ias claramente e muito me
nos o Governo, perante o qual acha-se elle acreditado pMe
exigir ou forçaI-o á que dê publicidade dellas,

§ 40

DEVER DE mI MINISTRO Á SUA C~]EGAúA, E SUA

AUDIENCIA PUBLICA

o Diplomala, apenas chega ao lugar de sua missão deve
notifiCa?' a sua chegatla ao Ministro dos Negocios Estrangei.
ros. Si for de primeira ordem, o Ministro deverá faser
chegar esta notificação por intermedio de seu Secretario de
Embaixada ou Legação ou por qualquer Addido della; o qual
apresentará ao Ministro dos Negocias Estrangeiros a cre
denciai, e pedirá dia e bora para audiencia do Soberano ao
mesmo Ministro.

Os Ministros de segunda, e terceira ordem fazem essa
notificação por omcio áqueIJe Ministro dos Negocias Estran
geiros; no qual lha communica estar acreditado perante
o seu Governo e pl~de que elle obtenba do Soberano suas
ordens para entrega da sua. credencia.1.

Designado o dia e bora pelo Soberano, perante o qual é
acreditado o Ministro. este c9mparece, e é admittido á uma

Credenciaes-Instrucções e Plenos poderes, qne se dam aos
ditos Fnnccionarios. Do mesmo modo-por força do art. n.
§ 13 do citado Regulamento-ao Archivo Publico recolbem
se os ol'iginaes das Credenciaes, Instrucções e Plenos-po~

deres, que apresentarem os Embaixadol'es e mais Diplomatas
Estrangeiros, e os COflsules

Os Agentes Djplomaticos do Brazil nos paizes estl'angeil'os
deverão promovei' a emigração ulil.-Cil'culal' de 24 de De·
zembro de 1840-Jorn. da Côrte de nde Janeiro de 1841.-
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alldiencia publica, ou particular, á apra imento de ambo'
Oll Soberanos. -TodaYia, esta r.eremonia não é hoje essen
cial, e sim di pen avel para entrar em f-xercicio,. assim
como já se :lcha 'luasi pro cripta a entrada solemne dos mes
mos Mini Iras. No dia fixado para recepção do Ministro,
o S()berano, segundo o eslylo diplomatico (principalmente
n'Allemanha) envia-lhe um coxe da Casa Real puxado a seis
cavalio • no qual vão alguns O[ficiaes ou pessoas da Côrte.

OMinistro vem acompanhado elo seu coxe \azio, de ce na
porta pnncipaldo Paço, ahi o recebemosOrticiaes uperiorcs
da Côrte, e é adrniltido á ~ala do Throno pelo inlroduclor dos
Embaixadores. O Soberano acha-se enlado, ou em pé,
cercado de sua Familia ou dos Altos Funccionario. do Es
tado. OMinistro aproxima-se do Tl1rono, e faz lrez reve
rencias. OSoberano levanta-se, descobre-se, salva-o e em
seguida cobre-se e enta-se, indicando uma cade:ra de e pal
dar e fazendo signal ao MinIstro para que outro tanto prati
que ficando bem em frente delle. E pois o Ministro co
meça o seu discurso de alldiencia, de ordinario em francez ;
recebe do seu Secretario a credencial, e apresenta ao So
berano e entrega ao Ministro dos Negocias Estrangeiro~,

que prox.imo delle está.-
Depois disto o Soberano responde por si mesmo, ou pelo

seu Mini tI"O dos Negocias Estrangeiros ao Agente Diploma
lico.

Então oMinistro beija a mão do ~Ionarcba, e de sua E:,
poza, e é em seguida reconduzido ao seu Palacio com o
mesmo ceremonial (27.)

Finalmente, o Ministro pede audiencia a Espoza do So
berano, aos Principes, e as Princezas da Família reinante;
sendo permittidas estas recepções sem docel, nem a pre
sença dos Ministros do paiz·-O Diplomata á ellas compa
rece-levanla-se, e descobre-se, mas não apresenta escripto

(27) Hoje se acham em desuso as entradas solemnes dos
Embaixadores, que outr'ol'a admittiam algumas Côrte pOI'
occasião de consol'cio entl'e as pessóas reaes.

Consta, li ue o Govel'Do da Republica da Bolivia pre 
tou ultimamente a mais brilhante recepção possivel ao Jlinis
ti'o Brazileiro perante elle aeredilado o EXlll. Sr. Conselheiro
DI'. Felippe Lopes Nello.

6
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algLirn, salvo tendo alguma carta de recommendação, ou
comprimenLos ua parLe da sua CorLe, ele.

§ 4l

AUDlE,'CIAS PARTICULARES

Além das audiencias publicas, que dão os Soberanos aos
Minislros-, á sua chegada, sabida, nos grandes ::IconLeci
mentos, e <lnniversarios-ba as audienciaspa1'liculaTes para
os Ministros de 2.a e 3. a o?'dem, quando lcm de apresenlar
suas credenciaes. O Soberano os recebe em audiencia par
ticu lar no seio da sua Camara e em pé; tendo aí)enas j unclo de
si algum dos Ministrus dos Negocias E'trangeiros, do Es
tado, ou qnalql1er outro alLo funccionario, que o subs
litua.

Tambem os Ministros são aumitlidos á essas andiencias
parliculares por circunstancias especi::les, como pal'a entre
ga ele alguma carla alltograpba do sen Soberaoo, p::lra al
guma felicitação, OD conclolencia em nome delle.-

Na ma ior parLe das Côrtes, os Sobe r~\Oos concedem regu·
Jarmenle uma, ou uuas audiencias por mez a todos os Mi·
lJislros rennidos, o CJoc se denomina-Ci?'c'Ulo Diplomalico.

§ 42

VISITAS DE ETIQUETA

OMinistro depois de haver lpresentado sua credencial
deve mandar pelo seu Secl'elario notiGcar a sua legitimação
aos Minislros do paiz. c aos Minis\l'os E,trangeiros ; e delles
espera recel)er logo a visita dH etiCJllêta-ús Ministros Estl'an
geiros de 2. a , e 3. a ordem pel]em-Ihes que indiquem dia e
hora, e nessa occasião tem lagar eS~.a visita sem eeremo
nial algum.-

Em segl1ida o dito Ministro faz logo a sua visita de eCi
qnêla, ou ceremonia ao Ministro dos Negocias Estrangeiros
aos demais Ministros d'Estado e aos membros do Corpo Di
pJomatico.

Os Embaix.adol'es nessas visitas sempre cooccd\}m a sua
direita aos Ministros, que o visilão.
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§ 43

FiM nJ. !t1ISS0ES DIPLOJIATlCAS

43

O. Agentes Diplomaticos lerminam as suas mi~sões:

1 Pela expiração do lenno fixado para duração dellas: Oll
senelo inlerino-aprcsenlando-se o eII,'clivo.

II No caso do pl'eenchimento da mesma miSSãO aI:! de ha
ver sido mallogracla.

III Pela ?'elirada ou chamada do Alinisl?'o.
IV Pela mOl'le ou destituição de seu Sobel'alw, .911 daQuelle

anle o qual e achava acreditado o Ministro; .alvo bavendo
renovação de poderes. No C:l o porém de morte, esla re
nO'i'açã.o c faz na carta de notificacão do uccessor do 80
lJerano do MlOi lro ao da CÔl'tc, em qne ellé rapre.enla.

E ta reno\ação porém é dil'pen~a\'el, quando qualquer
dessas Sob 'ranos fallecit10 ó-pess6a mM'al-porque enlão
sllb istem o Governo.

V Quando por ler ba vído alguma 'violuÇlio do Dil'eilo [nter
nacional ou qualquer incidenLe imprevislo, ou ob-laculo- 11

pervemenll's, o Mini~tro dei. por acab:u.la a oa mis [o - àb
sua respon~ahilitlade.

n Pela demissüo ow'esignaçüo dnda pelo ~Iinistro e aecei ta
pejo seu Soberano.

VH No caso tle i/'I'e!Jultu' comportamento do linislro, pelo
que o Soberano, em cuja COl'te se acha ael'edilado hl-o I'eli
rar, antes mesmo ele scienLillc:1.r eSSe facto ao respectivo '0
bel'ano, 00 tlesle chamaI-o.

Vil{ POI' 'lua/que?' 1nl./,dança OCCU?'j'enle nà jer arcilia Di
plomatica do mesmo t1ini?lro.

IX Pela chamada doll1inistl'o.
X POI' occasiüo de n~ptttl'a de ?'elaçôes enlre 0- dons Esta

do islo é, do Ministro e d'élqllelle ante o qual elle sene.
Xl Pela mOl'te do Ministl'o.
\)oranle a so~pensão das funcções do Ministro elIe conser

va a na inviolabilidttcle e ecctel'l'itoTialidade bem como ter
minada a sua mis 5.ü; :üé que elIe possa effectuar conveni
eolirnenLo ti sua relirada.
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P,\SSAPORTES E S.\LVO-COND 'CTOS

lim, tempo de paz-os Ministros não precisam oulro passa·
porte, alem do que lhe foi dado pelo seu proprio Governo.

Em tempo de gue1'1'ú O Agente Diplomatico deve ser mu
nido de passap0l'te-o?).. salvo-conducto para atra vessar oter
riloria do Estado Estrangeiro, com cujo Governo o seu consti
tuinte está em guerra.

CllA~IAD.\ E RETIlUDA DO MINIsmo

Aw1'ta?'cvocatoricl, oude chamada é expedida-i.°eSlando
preenchida ou mailagrada a missão do Ministro; 2.° pormoti
vo , que não tem relações politicas entre as duasCôrtes; 3, o por
r.lesintelligencias, qner tenha sido requisitad~ a sua reliraua pelo
Governo, ante oqual elle eSlá acreditado, quer se considere
le 'ado em seus direitos o Governo, que oacredilou, quer em
fim prdenda-se OI;ar de-retorsão-o

Nos dous pri meiros casos observam-se quasi as mesmas
formalidades, que por occasião da chegada do JJ1iníst1'o.

ElIe entl'ega ao Ministro dos Negocios Estrangeiros orna
copia ela carta de sua cbamada e pede-lhe uma audiencia pú
blica ou particular do Soberano para fazer as suas despedi
das. Nella entrega ao Soberano o o1'iginal da carta (porinter
medio daquell'outro Ministro) e dirige-lhe um discurso ou
comprimento analogo á situaç.ão, em que se acham os nego
cias no momento de sua parlilia, ou ávista do estado das
relações existente,;; entre as duas Côrtes.

Depois de ter preenchido esta ultima fnncção do seu cargo,
o Ministro faz suas visitas de despedida aos Ministros Es
trangeiros residentes na mesma Côrte.

J~stando ausente o Ministro, quando recebei' a sua carta
de cbamamento, que ]be foi enviacla sem motivo de ele intel
ligencia, pôde fazer as suas despedidas-por escripto-envi
ando a dita carta. áquelle Ministro dos Negocias Estran- ,
geiros.

TIm ambos estes casos, o Soberano ou o Cbefe dI) Estado
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dirige por inLermcdio do seu Minstro de Estrangeiros-ao
1inistro que deve partir - sua carta de despedida 00 os

passaportes; bem como-os presentes ordinarios 00 extra
ordioarios, que oa maior parte das Côrtes é cosLume otre
recer- lhe {28\, e em ou tras á sua Espôsa e ao seo Secretario.
De ordinario esses presentes são obras de brilhantes.

Si o Ministro rôr chamado por desaccôrdo enLre os dous
Governos, as circnmstancias deverão determinar si deve-se
ell\iar·lhe uma carla positiva de chamada, 00 autoriza\-o á
deixar a sua residencia, antes della chegar-lhe as mãos; ou sí
deve pedir-lhe a audiencia de despedida, ou si deve ser-lbe
concedida, emfim quaes os p,'esenles que deverão ser-lhe
ofJerecidos, 00 emfim si elle os deverá acceil,ar,

Alguns Governos só permitLem aos seus Ministros acceital'
taes presentes, quando elles lêem previamente obtido sua
Lenevolencia.

No caso de elevação ou rebaixamento do Ministro, elle
apresenta a soa carta revocatoria e a sua nova credencial na

(28) O Govel'oo Imperial mandou oITel'tal' ao plenipoten·
eiario BI'itanico-em diamantes 3:820$-pclo aju~te e lh'ma
da Convenção 'obre abolição da escravatura. Dec. 19 de
l\Jaio 1827 (colle. ab.)

Si for olferecida ao Miuistro alguma Ordem ou Condecora
(,50, n50 pôde acceital·a sem permissão cspecial do seu So
L erano.

A' meu tio o Con elheil'o Antonio de Menezes \ asconcellos de
Dru mmond. antigo Ministro Plenipotencial'io do Brazil-em
Roma-o Pontifice Gl'cgol'io .'VI,oO'el'cceu uma riqui si
ma caixa de OUI'O para rapé-tendo o seu retl'acto cercado
de brilbanles de subido vaIai'.

Mandou-se ent.'egul' ao Offieial Maior da Secretaria dos
Negocios Estl'angeil'os-cel'ta quantia pal'a os pl'eseules do
costume por occasião das Convenções de 22 de Outubro de
1807-21 de Abril de -1809. Decreto de 20 de dUl'ço de 1810
Collc. ab.) O mesmo se praticou pela celebração do Trat.
com a FI'ança-Decreto de [) de junho de 1826 (CoBc. Nab.
o lambem pela celebl'ação da Convcnção com a PI'ug~ia-~3

de Novembro dc 1826. Decreto de 2 de Maio de 1827 (Coll.)
Nab.) Pela Resol-353-de 20 de Ouhibl'o de J837foi o Govel'
no autorisado par'a condecorai' com a O.'dem do Cruzeiro,aos
Funccionarios Belgas,que concorreram para a celebração do
Trat. de22 de Sctembl'ode '1834,
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t1l1uiencia, que para esse fim bOLHeI' solicitado () obtido, fa
zendo um discurso analogo.

§ 46

DESPEDIDA DO nJli\;ISTRO

Nesle discurso de despedida o i\tinistro deve mencionar:
i. o as oruens, que recebeu; 2.° o~ mOtivos, que determina
ram á chamai-o, os qoaes rJe lirdinario con lam da carta res
pectiva; 3.° as segul'anç<ls de ami ade, benevolencia, etc.,
qne o Ministro exprime ao Soberano, aute o qual é aeredi
tauo-em nome do seu Soberano; 4.° o seu reconbecimen
to e satisfaçKo pelas graças, com que fora tralado e honrado
duranle sua missão; 5.° o pezar de retirar-se, e ainda
mais; 6.° senão tiver podido completar a sua missão.

A carla de despedida é uma resposta, qoe o Soberano do
Estado, anle o qual servia o Ministro dirige ao Princip'e, qne o
acreditou; como uma especie de resposta á carla revo
cataria, testemunb(\ndo-Jhe em termos analogos á. ella-e de
baixo da mesma forma delicada a satisfação particular que
tivera pela cOllducta do Minislro, durél.nte a sua residencia
-e pedindo·lue, que prpsle todo credito a ludo quanto em
sen regresso-referir o dito ~Jinislro, em ordem á manter
e eSlreitar a b03 harmonia, e a união entre clles eslabelle
cidas.

§ 4·7

Oll1TO DO ML'ilST1\O

Morrendo o l\Jinistro ão-lhe devidas ainda algumas hon
ras inbereole:;, á sua representação.

Lo Compele-llle sepultura decente e separada do cum·
mum, ou ~Iiás ser enviado ao seu paiz o cadaver embalsa
mado; sendo n'este caso dispen adas os direitos morluat'ios,
ainda mesmo pelos Estados por onde houver de passar.

2.° Em C)nalquel' desles casos clever-se-ba preslar ao
seu corpo as de\'idas exequias com pompa fuoebre, e conve
niente; dependendo eltas e as ceremoo\as religiosas das leis
e usas loenes. (29)

(29) O Aviso N. 49 de 11 de Fevereiro de 1862 applicou ao
Minislerio dos Neg'otios Estrallgeil'os as disposições da Pro-
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Apena;:; tiver Jugar o fallecimento elo 7Ilinistro, o Secre
tario da Legação e na sua falta o Ministro ela Côrte da fami
lia de seu Soberano, on o Ministro de qualqoer outra Po
tencia alliada pari á bom recato os archivo da EmbaixaJa,
a im como O' sello no' bens do finado. e em seguida
procederá o respectivo inventario, sem intervenção algu
ma das autoridades locaes; salvo h:wendo nece" idade e
sendo req oi i tada.

E tes dou acto!'> serão elIectnatlos por escrípto, em pro
cessos verbaes ecspeciaes na presença, e com o concur'o de
ootro linistro, que para isso houver itlo previamente Wll
vidado, e ne te caso deverá prestar o sello de ua Legação.

Qnanto a sncces ão--(ab inleslato)-dos bens moveis será
regulatla pelas leis do paiz dI) Mini tro, e poderão para ahi
ser remeLLidos sem pagamento de direito" bem como-de albi
nag'io ou detl'acção. (30)

§ 4·8

I'n~nOGATIVA DA VIUVA E FAMl11A no MINISl'ltO
FALLECIDO

Por uso constante entre as Nações presta-se por tempo li
mitado (para sua partida) a Vinra, á família e aos famulos do
Ministro fallecido-a conlinuação dos mesmos privilegio
pessoaes e imcrlunidades de que elle gosava.

vincia de 29 de Janeiro de 1812 §15, que r gula o nôjo e gala,
que devem tel' os Officiaes da razeoua em virtude das 01'
dens, n. 08 ue 21 de Abl'il de 1849, n. 438 de 31 de Dezem
bl'o de 1856, não só na conformidade da Ord. L. 3, T. 9, 8
e 9, como pelo Cap. ii da Pragmat. de 24 de Maio de lí49.

(30) Este dil'eito de albinagio consiste em appropl'iarem- e
dn successão dos Estl'angeil'os mortos em seu paiz com ex
clusão dos hel'deiros e legatarios.

Este dil'eito nunca foi, nem póde ser recebido no BI'azil,
como decIal'oll o Aviso de 30 de Setembl'o '1846.

O direito de detracção con iste cm t1Dl imposto deduzido na
qUal'la pa.rle dos bens exp0l'tados do esll':\Ogeiro fallecido no
paiz.

Ambos estes direitos acbam-se banidos pela ciyili :1çlio
modem,l,





PARTE SEGUNDA

CAPITULO I

§ 49

DOS SECRETAIUOS, CO~ Er.HEIRO , ADDmOS DE
LEGAÇÃO, AUDITORES ETC.

Si a missão é de t. a ordem-haSlJc7'elarios de Embaixada,
que por isso sam mais distinctos -ou Secrela?'ios de Legação,
que servem nas outras mi sões imrnediatas.

Ambos ão funccionarios do Estado, e q\lando nomeados
pelo seu Soberano-nolifica-se a sua no eação ao Ministro
dos Negocias Estrangeil'os do paiz, onde uevem residir.

Gosam em virtude do seu caracter publico da inviQlabili
dade e mais jmmunidades dos ~1inistros-quer por fazer par
te da sua comitiva, quer por sua propria pessoa. São
apresentados ao Soberano pelo Ministro perante quem
servem.

Suas Cuncções (31) principaes; designadas pelos respecti
vos Governos são as seguintes: a La assistir a tudo quan-

(31) Acerca das habilitações, e funcções dos Secretarias,
Addidos de Legação etc. l'cfiro-me ao que cxpendi na nota 7
d'esta Obra.

7
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to for do serviço publico ao Minislro; 2. n ajudai-o em suas
observações; 3. n incumbir-se da redação, e minutas de to
das as peças officiaes da respectiva Embaixada ou Legação
ou mesmo para com os demais Diplomatas ou autoridades,
que o Ministro lhe exigir; 1j..3 ter sób sua guarl]a e vigilan
cia os arcbivos da missão; 5.n praticar os 5ymbolos e carac
teres convencionaes, e a decifração delles na correspon
dencias ministeriaes; 6.n organisar os relatarias mais desen
volvidos, si as circumstancias o exigirem; 7,3 preencher
verbalmente as commissões. e o cerernoníal, que o Ministro
lbe encarregar; 8." diriglros proceiisos verbaes e os prolo
collos; 9. n expedir os passaportes, su bmet.tendo-os previa
mente á assignatura do Ministro; W" substituir, na qualidade
de Encarregado de Negocios adinterim-(munido dos poderes
necessarios) nos casos de ansencia ou enfermidade do Minis
tro; ii a apresentar nas confemncias-as memo1'ias e notas
assignadas pelo Ministro; 12n ser admittido eassistirás mes
mas conferencias.

CAPITULO U

§ f>ü

DO SECRETARIO' PRIVADOS, COCíSELIlElROS DE LEGAÇÃO, ACI)ITO

RES DE NUNCIATURA, GENTIS-J[OllIEN , ADDIDOS, CAVALLElROS,

ALUlIINOS OU ])[ CIPUTJOS DE EMBATXAOA

lIa ainda os SeC1'eta1'ios TJ1'ivados dos llfini.sl1'(lS. que ape
nas se occuparn do. seu negocias particulares, e por is.o
mesmo não gosam das prerogativas outborgadas á demais
pe soas de sua comitiva.

Os Conselhei?'osde Legação são equiparados aos Secrela1'ios
de Legaçeio-quanto aos direitos e prerogativas; sendo varia
veis os estyllos Diplomaticos acerca da fixação de suas atlri
buições.

Ha ainda os A'I.ldilo?'es da Nuncialu1'a, que pertencem á
missão papal-considerada de 1.~ ordem-e preenchom a
foncçõesde Secretario de Embaixada.

Addidos rleügaçc7.o-são mancebos de di tincção nomeallos
pelo seu Soberano, qne acompanham os Embaixadores e Mi
nistros, e são destinados á preencher junc[.o á respecLiva Le
gação funcções honorific:ls.
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Tambem se cosLumaqualifical-os-Uentis-homens, CCLval
leiTos, Alumnos, ou D~scip'Ulos de Emuaixada.

Elles . ub liLuem ús SecreLarios de Legação-duranLe- os
seus impedimentos-no exercicio de suas funcções.

CAPLTULO lIL

DOS SECRETARIaS INTERPRETES, DIRECTOB, EMPREGADOS, OU 017
FICIAES DE CTlANCELLARIA, 'l'IlESOllREIRO OU ECONOMO, CAPEL
1,ÃO, PAGEl\l

Ha ainda nas Legações, principalmanLe na da Turquia,
um Secl'etario inLerprete, Director, e Empregados ou om
ciaes da Cbancellaria, um Tllesoureiro ou Economo, para o
serviço das mesmas missões.

Algumas CõrLes costumam ministrar os meios uecessarios
para manutenção das Capellas.

Nas missõe de grande ceremonia-como para. pel1ir al
guem em casamenLo-os Soberanos nomeiam - page71s
para acompanbar os }1~mbajxallores.

CAPITULO IV

§ 52

DOS EMPREGADOS DA MAJOR I RIVAt"ÇA, E IJO ERV1ÇO i'ARTIC '.
LAR no ntINlSTRO, OFFlCIAES DE SUA CAZA, EseU! Emos, 1\I01l
DO~IOS, 'I\IAOO DE LIBRI~, DOlllESTlCOS ETC.

Os MinisLros tambem levam pessõas de sua immediata coo
fiança. para seu serviço parLicular, e ligadas á sua pessôa, a
saber--um SecreLario privado (de que acima tratei),um Me
oico, os Omciaes de sua Casa, os Escudeiros, o Mordomo e os
Criados de lib"é, domesticas, lacaios eLe. j os quaes todos per
tencem á sua comiLiva, quél' sejam nomeados ou subsitlia
Lia', quér sejam oficiosos, não esLão sujeiLos ás Leis e Juris
diç,ão do raiz, perante o qual servem os ditos Ministro ..
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gosam emfim de especial pmtecção concedida pelo Diroito
Iotemacional, segundo o uso a respeito adoptado. (32)

Em alguns paize , como na Inglaterra. H em Portugal é es
t)'1I0 coovidar os Minislro~ a enYiar i Secretaria dos Negocias
Estrangeiros \lma relação das pes oas de SUá comitiva, bem
como as alteraçõos, que forem occorrendo a respeito.

§ ~3

CORP.EIOS DE E !BAIXADA

Co?'reios de Enbai!1.'arla- [o os iodivjrluos neHa incumbidos
de transmillir as noticias, ordens o os dl'spachos diploma
ticos ou para o serviço elo" Cnogressos, com maior prompti
dão escgllranç: ,que o Correios ordinarios-sob asalva guar
ela do Direito das Gentes.

Em toda p'lrte, principalmente na Eurepa, em snas ,'ia
geos officiaes gósam de prompta expedição os Correios e de
inviolabilidade para sua pessõa e seus despachos; não são
visitados na fronteiras j eodo esta mesma coodicção esla
belecida em diversos Tratado, ele paz; e toda violencia pra
licadaem contr:\rio importa uma verd deira vlola~ão ou le :lo
tio Direito da Gente. quer no torri~orio [1 [' ondeellos atra
vessam ou percorrem, quer no terriLorio da. Potencia para
onde se destinam. (33)

(32) Entl'etanto o Covel'no fmpcl'ial n50 uumittio a pl'eten
ção do EncalTegado (te Negocios da Austria para que o scu
Cocbeiro prêso em Oagl'ante g'osasse de IJxtIJrritorinlidade
pOl' Sflf estc Subdito BI'uzileiro. Avisos de 10 de Fevel'ciro
de J830, '13 de Julho de 1846, (Diario do Rio de Janeiro N.
8,907 de 18;)2.)

Foi pOl'em dedal'ada irregular a prisão de um lacaio do
Ministro da ffespanha, que se achava em ,!tnifo?'me; sendo que
antes deveria repl'escnt3l'-se ao Governo dt. Aviso de '1846.

(33) Para que os Correios de Embaixaua pos:sam pretendei'
essa inviolabilidade, devem vir legitimado por signaes ex
teriores, como o selto oflicial, passaportes expedidos pela
autoridade competente, placa posta no seu vestuario, ou
acompanhados pOl' escoltas.

Em tempo de guel'fa considera-se o inimigo com autori·
sação de retel' os Correios do outl'O seu inimigo, ou dos al- .
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os CO:Sl1.E ÃO GOS.\;U DOS PRIVILEGIOS-DOS MINI mos
PlmLlCOS

A admissão dos Consules não é obrigatori(t em q1lnlquer
paiz, salvo mediante convenção e pecial. (3[~) Elles eJam su-

liados e apod I'ar·se dos selrs despachos, salvos quaesq uer
Convenções especia s cm contl':uio.

Algumas veze.s para taes CorTeios de despacho ou de Ga
binête se nomeiam funccionarios civi e militares ou ou tra
qualquer pe sôa de cOlifiauça, sem este caracter official, mas
não aquelle empl'egados proprios ou destinados á taes
funcções.

Em 1739 o assassinato perpetrado na Silesia ua pessoa do
Major' Sueco-Sinclair-enviado como COl'l'eio de Constan
tinopla a Stockholm ['oi uma das razões dadas uo manifesto
de 181~2-pela Suecia contra a Hussia para declaração de
guerra.

(34) Os Agpntes Consulares no Br'azil, so podem í'unccionur
depois de obtido-o e:x:equalur-Aviso de -lO de Janeil'o de
1865 (JoTlwl do Commercio da Corle de 3 de Abril de 1865.

As pessoas pal'a substituir provisoriamente o Consules, e
Vite-Consules sel'Uo nomeadas pelo r'espectivos Agentes Di
plomaticos, OH Consules Geraes-Deverão apresentai' o bene
placito Imperial-para o que lhes murcal':í um pr'aso r'a oa
vel-o Presidente da Pr'ovincia, sôb pena de não poder'em
continuar' uo respectivo exer'cicio-Aviso de 10 de Junho de
Hl!~7.

Os Agentes Consulal'es passão certidões de vida \relaliva
mente :í seus Compatriotas; selldo ellas visadas pelo Consu I
respectivo, o Chefe do Districto-art. 3 do Decreto N. 21~7
de -13 de larço de ,1858.

Ao Agente Consular compete al'1'ecadal':l parte pertencente
ao seu Compatl'iota fallecido-sem sacio, ou que ti\' r ido
socio de alguma Sociedade-art.-309 e 310 do Cod. Com
mel'cial Bl'a ileil'o, al't.-9 do cit. Decl'eto N. 885 de 8 de lT 0

vembl'o de 1851, e art. 33 do Decreto ... 2433 de 15 de Junho
de '1859.

O Juiz deve senlpre participar:lo Consul o fallecimento do
seu Nacional-Aviso N. 36 de 22de Janeil'o de -1866,

A Convenção Consular com a Fl'ança (de 18G'l) nada!innovou
relativamente ii nomeação de Curador ii pessõa, () bens de
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jeitos á jl1risdicção civil e criminaLdo paiz, onde servem, co
mo qualquer outro E:>Lraogeiro abi residente; pelo que Lor-

um Subdill> dessa Nação demente Aviso N. 35õ de 6 de Junho
de 186J.

Não compete aos Consules-a faculdade de abrir teslamen
tos-Aviso N. 306 de UI de Outul1ro de 1864, nem julgai' o
processo divisoria, nem mesmo proceder as partilhas amiga
veis-Aviso de -10 de Janeiro Je 1865 (Jol'nal do Commm'cio elcI
Corte de 3 de Abril do mesmo anno.)

A's arrecadações procedidas pelo Consul deverá assisti I' a
Autoridade local-Cil'cular N. A.59-de 2 de Outnbro de 1863.

O espolio de um Portuguez falIecido, sem herdeiros foi
mandado entregar-independente de justificação a o res
pectivo Consul pela Ordem N. 404 de 29 de Agoslo de 1863.

As declarações dos Consules estrangeil'os sobre a idade,
gõzo de direitos de qualquel' seu Concidadão, que quizel' na
turalisar-se, é pl'ova sufficienle-al't. 5 da Lei de 23 de Outu·
bro de 1822.

A nacionalidade dos estrangeil'os tambem prova-se pai'
attestações dos respectivos Consules-Resolução 1a do 10

• d e·
l~evereiro de 1825 (Cal! Nab.)

Os Agentes Consulares são simples administl'adol'cs das
hel'auças jacentes dos seus Nacionacs; devendo concol'l'er
com a Autoridade local a todos os actos da respectiva admi
nistração, e liquidação, assim como compete aos Tribunaes
do paiz-a decisão de qualquel' questão, que sobreviel' a I'es
peito-cil. Aviso de 10 de Janeiro dc '1865.

As buscas e visitas criminaes nos domicilio!> dos Subditos
lnglezes-com assistencia dos seus CansuIes se acham regula
das pelo art. 7 do Tl'atado de 26 de Fevel'eiro de 1810, e :11't.
1) do Trat. de 17 de Agoslo de 1827, e Aviso de25 de Selem
bl'O de 1827; dos Francezes-pelo art. 6 do TI'at. de 6 de Ju
nho de 1826, o que não é necessal'io nos embal'gos, e exe
cuções. -Av. de 25 de Junho dos 1827; dos P1'ussianos-pelo
:1l't. 2 do Trat. de 9 de Abril; 1828; dos Eslados-U1I/idos-so
mente a horda dos seus Navios nas buscas e diligencias ju
diciaes, art. 2 do Trat. de 12 de Dezembl'o de 1828, Aviso de
31 dc .Iulbo de 1833; dos P01'tugttezes uas visitas de embar
cações de sua Nação suspeilas do tl'anco ue Africanos-Aviso
de 25 de Março de 1837.

A tralhferencia no lmperio de embarcações estrangei
ras não se póde elfeclual', sem licença do Agente Consular,
at'l. 679 do Decreto N. 2647 de 19 de Setembro de 1860,

Os Agentes Consulares da França, Suissa, lLalia, Hespanha.
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nanuo-se culpado pelo eu procedimenlo illegal ou inde
coroso-ou mesmo por infidelidade, poderá cassar-se o seo

-e POI'tugal pódem requereI' auxilio ás Autoridades do Bra
zil pal'a prisão da equipagem dos Navios de sua Nação, uma
vez, qlle não sejam Brazileiros, não excedendo essa prisã0
de tl'es mezes - em virtude d3s supl'aditas Convençõe Con
sulal'es. JiI pelo al'L. 16 do Decl'eto ,855 de 8 Novembro
de 1.85'1 era concedida aos Agentes Consulares a allribníçi'ío
de requcl'er ús AulOl'idade rritoriaes a prisão, e enll'ega
dos mêlrinheiros dos ~avios j el'cantes de sua 'ações e 01
dados-de el'tol'CS do de guerra; endo que esse Decreto foi
mandado executaI' somente a respcito dos E tados de Por
tugal, Sui sa, Ducado de Parma, e Republica rugua· uni·
cos, que o adheriraill, como e evidel1cia do Deer'etos

1. 882 de 9 de Dezembl'o de '1852; N. 1062 de 6 de ovem
bl'O do mesmo anno; l . 01143 de 12 de Abril de 1853; e das
notas reversae de 13 de Novpmbro, c 21 de Dezembro de
J857.

Os Consules Estrangeiros devem dil'Ígir-se ú Recebedol'ia
obre objecto de maleria con cienciosa por meio de reque

rimento e não de officio.-Aviso . 350-de 17 de ovembro
dc 186~.

Os Consules estrangcü'os s50 compelenles para nomeai'
Tutore aos ubditos de sua Nação-Ol'dem N. 19 de 13 de
,l:1neiro de 1865.

Elle são pl'ocnradores natos dos seu compatriotas.-De
cl'eto N. 8 ~ de 8 de lovembro de '18:>1. Estando porem
autol'i adas pelos seus I'e peclivos Governos e eu do d'a·
quellas ações, que conl'el'em igual faculdade ao Brazil, pó
dem delegaI' suas alll'ibuições consulares ú pessoa de sua
confiança.-Decreto n. 2,127 de 13 de l\l:H'ÇO de J85~.

VejaID·se-o TI'atado de 6 de Junho de 1826, art , 3, 4, 6
17 e '19 e al'L 1. do add. 7 de Junbo dc 1826. Provis. de 23 de
Ago to do mpsmo anno (ColI. Nab.)-sobl'e a nomeação dof,
Conwles Francezes p:lru o BI'azil, sua confil'mação, protec
ção, privilegias, assistencia á buscas em ca a de sllbdito de
sua Nação, direilos de repl'esenlação sobre pauta, legi lação
dos atlestados de mel'cadorias passadas pelas Alfandega , pa 
sal' titulo de nacionalidade aos respeclivo subditos pal'a a 
signanles elas Alfandega, Sobl'e os Consules das Cidades Aus
triacas, fórma de sua nomcação, funcções, privilegios-vcja.se
o TI'atado de 29 de Novembl'O de 1827 Arl. 13. Quanto aos da
Prussia-Tratado de 9 ele Abril de '1828 arts. 2, /~, 5 e 'J O; aos
d 5 Est.aclos nidos da Amcrica-Tr'alado de '12 de DC7.embro
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cfl)eqttat:~w on a confirmação concedida pelo Govel'Do do Esta
do em que elle serve.

de 1.828. Arts. 28, 32, Aviso de 3:1. de Julho de :1.833; aos
dos Paizes Baixos, Tratado de 20 de Dezembl'o 1828 31'tS. H
e '12; aos dos Portuguezes - TI'atado de 19 ele Maio de
1836 art. 3, 4 e 14..

Os Consules estt'angeil'os não pódem da)' passaportes va
liosos pflra sabida do Impel'io, POl'taria de 26 de Novem
bro-1822 Coll. Nab.

O Corpo Consulal' estl'3ngeiro no Bl'azil é regulado pelo
Decl'eto N. 885 de 8 de Novembro de 1851 e pelas Conven
ções Consulares com as diversas Nações.-Decl'eto n. 2,797
de 26 de Abl'il de 1861, como já dissemos na nota-7-d'esta
Obra.

O Bmzil celebrou com a F?'a.nça a Convenção Consular
constante do Decl'eto N. 2,787 de 26 de Abril de 1861; com
::1 Snissa.-Decr·eto N. 2,9õ5 de 24 de Julbo de 1862; com t.L

llalia.-Decreto N. 3,085 de 28 do mesmo mez e anno; com
a Hespanha-Decreto N. 3,136 de 3'1 de Julho de 1863; com
PO?'l·uga.l.-Decreto N. 3,145 de 27 de 1863 etc. Sool'e o
art. 7 d'aqueJla Convenção Consular com a F)'unça foi pro
mulgada a Declaração Interpretativa unuexa ao Decreto N.
37H de 6 Outubro de i866.

Em vil'tude d'essas Convenções, que devem durar pOI' 10
annos, fOl'am concedidas aos Consules, Vice-Consules, e
Ag-entes Consulares-prcl'og'ativas, privilegios, e immunida
de pessoaes a l'espeito dos crimes propriamente ditos, e afian
çaveis, as funcções de Notor'iado, de Policia acel'CU dos Sub
ditos, e Navios de sua Nação, sobl'e avarias, salvamentos, se
guros dos mesmos Naviofo, sobre a ar'l'ecadação das bel'anças
jacentes ou vacantes dos mesmos Su bditos, quando n50 houvel'
quem possa entr'ar na p0sse, e cabeça de cazal (conjuge so
brevivo) para pl'ocedel' o il1~ental'io, e pal'tilbas peI'ante a
competente Autoridade territorial, ou aliús quando os ditos
SubJitos fallecerem sem herdeiros maiores, presentes, e ca
pazes, sem executores testament31'ios, ou quando os bel'deiros
maiores forem desconhecidos e legalmente incapazes, ou
estiverem ausentes, como foi declarado pelas Ordens N. 404
de 29 de Agosto de i863-Circulares do Ministro dos Nego
cios Estl'allgeil'os de 27 de Janeiro de 1864, Aviso N. 305 de
19 de Outubro de 1864, 4 de .Julho do mesmo anno, 10, e 30
de Janeiro, e 6 de FevereIro de 1866, e consta d'aquella De
clar:lção Interpretativa-de Gde Outubro de 1866, etc.

Os Consules,Vice-Consules e suas mulheres no Brazil deve-
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Muito se Lem controvertido-entre os PablicisLas-se nos
paizes e<::clal'ecidos pelo CbrisLianismo-ús Consules são J1í
n:istros Publicos, e por isso gosam de uma especie-de ernte1'
1'itorialidade-como nos paizes musa Imanos.

Os que sustenLão a affirmaLiva-baseião-se para isso-em
(fue as {l),ncções P01' elles exercidas-dão-lhe certo camcler'
de Magist1'ados, A.dministradores, Agentes Politicos e Diplo
maticosj o que hoje se acha tacitamente admittido pela gene
ralidade dos Estadas, e formalmente por' algumas Potencias

rão depôr em sua residencia, quer em causas civeis, quer
em cl'imes-como testemunhas-por serem pessôas egregias
(nos termos da ord. liv. 1 lit. 5 § t4 ) Aviso de 6 de Dezem
bro de 1865, e Consulla do Conselho d'Estado de 8 de Ju
nho de 1866 no Supplemento do Jornal do Commercio N.o
163 de 13 do mesmo mez, e anno.

Os Consules pódem ser citados por Official-para dar valo I'
a uma causa de um Subdito de sua Nação -para pagamento do
imposto da ChancelIal'ia, na qual causa elle é repl'esentante
pelo seu acional, e neste cal'acter fica sujeito :í jurisdicção
das Autoridades do Imperio-Aviso de 11 de Maio de 1867
11(,) Dim'io de Pernambuco de 23 do mesmo mez, e anno.

Os Ageutes Consulares-em vil'tude das Convenções Con
sulares-não devem deixar de comparecer ao inventario e
cruzar seus sellos, si lhes convier,com os que tiverem sido pos
tos pelos Agentes da Fazenda Publica--quando fôr ella interes
sada pelos impostos de successão,l ou por Outl'O justo moti
vo-Circular N.o 459-de 2 de Outubro de 1863.

Os Agentes-Consulal'es deverão intel'vir nos contractos
eelebrados no Imperio de locacão de servit;os de estrangeiros
-Lei de .) 1. de Outubro de 'J837.-Aviso de 24 de Outllbl'O de
1852 J01'lwl do Commercio da C6rte de 18 de Maio de -1857.

Os Cidadãos Bl'azileiros, que exel'cem cargos de Consules,
e Vice·Consules de Nações 'estrangeiras estão sujeitos ao ser·
viço da Guarda lacional, salvo quando lhes fôr concedida a
dispensa pelo Govel'no-Aviso N.o 166-de 28 de Setembro
de 185 j 4nem estão isentos dos cargos publicos, :í não ser por
Outl'OS motivos, bem como são processados, e punidos pela
jurisdicção ordinaria do paiz-sempre; que commellerem
algum crime, qualquer que seja a sua gravidade-Aviso de
26 de Março de 1.867.

Os (:ontractos celebrabos em paiz estrangeiro-não produ
zem hypotheca sobre bens de raiz situados BO Bl'azil -excep
to : 1..0 si outra cOllza fOI' outhol'gada nos Tratados: 2,0 si

8
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de primeira o?'dem-que)' em seus Regulamentos, quer em
Tmtados pa?,ticulares de Commercio e Navegação.

Os Publicistas mais notaveis, que assim opioão-são, G. F.
de l\'Iartens, Steck, Borel, D'Avaux, Maser, CllSSY, etc.

ElIes porém, que os elevão á essa catbegoria ou caracter pu
blico são os proprios, que uuisonos os classificão abaixo dos
Ministros de segunda ou terceira ordem.

Eotretanto-Watel, Klüber, Heffter,WbeaLon, Foolix, Boa
chaud, Pardesslls, Wiquecfort etc., etc. reconhecem, que os

forem celebrados entl'e Brazileiros nos Consulados do Im
perio, com as solemnídades e condições da Lei novissima;
3. o si forem igualmente, e do mesmo modo celebl'ados nos
d~tos Consulados em favôr de Brazileil'os-art. 129 da Lei N.o
1237-de 24 de Setembro de 186.1.

A respeito da nomeação, funcções, e dil'eitos dos Consules
das Cidades Anseaticas-Veja-se o Tratada celebl'ado enl!'e el
las, e o Brasil-de 15 de Novembro de 1827-art,-6.

O Consul Francez na Côrte tendo-se queixado de haver si·
do olIendido em um artigo do Dia1'io do Governo (mas não
Officialj, o Governo respondeo-lhe-que não podia intervir,
e que (se lhe aprouvesse) usasse de meio de accusação, pois
igual solução-em caso identico-havia o seu Governo dado
ao Consul Brasileiro em Paris-Nota de 19 de Maio de '1824
(CoIl Nab.)

OAviso N. 94 de J8 de Abril de !864-declarou-que os
Consules não estão no caso de mandai' Vil', isentos de direi
tos para seu flroprio uzo, e consumo-generos, e e[eitos su·
geitos aos mesmos direitos, como gosam os Embaixadores,
e Ministros Estrangeiros, e em gel'al as pessoas empI'egadas
na Diplomacia-somentequando chegnm ao Imperill, na rPI'·
mado Decreto N. 2002 de H de Novembl'o de 1857-art. ::>12
§-7; mas que os ditos Consules, apenas quando chegão go
sam (avista desse § e do §-'15 do mesmo art., e da nota 92 da
.tarifa d'Alfandega) liVl'e de dil'eitos-o despacho da roupa do
uso pessoal, e diario dos passageiros, e quaesquer objectos
u.sados do seu uniforme, e vestuarios, ainda quando nãs os
accompanbem na mesma embarcação, que os transportar.

Os Consules estrangeiros já não gozavam da isenção de
direitos do art. 9-1, § 3.0 do Regulamento de 22 de Junbo
de 1836 a vista da Ol'dem N. 132 de 9 de Novembro de 1846
-isto é-pelos objectos vindos pal'a seu uso.

Do mesmo modo, os Consules não estão isentos do imposLo
de seges-c sim os Empregado Díplomaticos das Nações
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Consules deV6m gosar de certa segurança pessoal, para o·
livre exercicio de suas CUDcções, a despeito de serem consi
derados-, Funccionarios Publicos, Delegados do Soberano.
(Consules missi, seu Consules elecli,) Agentes Commel'ciaes,
Administ1'ativos, e Civis-para promoverem e auxiliarem os
interesses do commercio dos subditos do seu paiz etc.

O facto de ser reconbecido nos Consules-esse caracter
de Ministro Publico-em alguns Regulamentos e Tratados
ainda confirma, que não é um principio invariavel de Dire i-

Estrangeiras, Art. 22 § 2.° do Regulamento de 15 de Junbo
de 1844.

Os Agentes Consularlõs estl':lUgeiros na fórma-dos arts.
463 e eguintcs e do § 8.O do art. 512 do Regulamento de 19
de Setembro de 1860, não pódem gozar de isenções e regalias
-como Agentes Diplomalicos. Aviso 11. 162 de 16 de Abril
de 1862 e N. 168 de 22 do mesmo mez e anno e N. 224 de 13
de Junho d 1866.

Diversos Ministl'os Estl'angeiros têem obtido despacho livre
das bagagens-com que regressaram.-Ol·dens de '12 de li>e
zembro de 1842, 7 de Janeiro de 1843-Jomal do Commercio·
da CÔI'te-dc 5, e 19 d'esse mez e anno, e 17 de Maio de 1843.

Os Decretos N. 2022 de 'ii de Novembro de 1857, N. 2647
de '19 de Setembro de 1860-al't. 512, § 7, e art. 635, § 1, n.
2, regulam a isenção dos direitos d'Altandega para o Corpo
Diploruatico estrangeil'o no Brazil-quer de consumo, ou im·
portação, quer de exportação.

Helftel'-§ 217-é de opinião, que o Agente Diplomatico
deve ser isento de pagar direitos de entrada dos objectos,
que manda buscar para seu uzo.

A isenção do imposto (indirecto) d'Alfandega não é rigo
rosamente da Lei N:ltural, mas sim do uzo.

Os Ministros pódem- requisitar a entrega-livre de direi·
to -dos objectos apprehendidos, que forem pertencente
aos avias de gUeI'r:l, seus Officiaes, e equipagem, e serão ato
tendidos-Ordem N. 252 de 16 de Outubro de 1S40-art. 3 e 4.

A instituição dos Cousules é ol'iginaria da lLalia, e mais an
tiga, que a dos Embaixadol'es em FI'ança.

Os Consules ordinarios são Agentes Commerciaesque embo·
ra revestidos de caracter publico ou olficial, não fazem parte do
Corpo Diplomatico - Apenas re'Pl'esentam os interesses dos
Commerciantes e Navegantes de sua Nação perante as Autori·
dades subaHernas j udicial'ias, e administrativas do paiz, ond
residem.
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to Internacional Universal; mas sim uma pura concessão, l'

simples convenção; além de que não se póde' deixar de
assignar grande differença entre a nomeaç[io e pl'erogal.i
vas dos Consules, e as dos Ministros Publicos.

Emfim a repulsa das principaes Potencias em admittir os
Consules-como Minist7'oS Publicos ou Agentes Diplomatico ,
-altamente protesta COD tra aquella Iheoria, que os novos
Publicistas supracitados procurão insinuar ,mas qUQ ainda não
foi geralmente adoptada.

As principaes attribuições dos Consules já forão indicadas
no § 20 desta Obra.

oCorpo Consular na maxima parte das Nações compoo-se
de Consules Geraes, Consules de primeira e segunda Classe,
nomeados pelo respectivo Govemo, Vice-Consules, Alumnos~
Consules-Os Consules nomeiam os Vice·Consules, assim co
mo pódem nos lugares do seu OisLl'icto delegar seus poderes,
nomeando Agentes Consttlares ; os quaes não .pódem subdele
gar esses mesmos poderes.

De ordinario, o exel'cicio do cargo de Consul é incompati
vel com o de Negociante no respectivo Oistricto; como sucede
entre nós pelo art. 11 do citado Regulamento de 11 deiJunho
de ·J847 (Decr. N. 520)-Não pódem sei' nomeados Consules~
os Subditos de outra Nação, sem pl'evia licença do I'espectivo
Governo.

Aos Consules Geraescompete o uniforme de Capitão de Mal',
e GuelTa; aos Consules o de Capitão de Fr'agata, e aos Vice
Consules o de Capitão-Tenente-art. 34 do citado Regulamento;
a Ordenança Real da Fl'ança de 7 de Novembro de 1833, e
Decreto de 2 de Setembro de 1SM; e art. 145 do Regulamento
de Portugal de 26 de Novembro de 1851..

Ha ditTerença entre Consules-Emiados, ou subsidiados pelo
pelo Governo, de quem são subditos, e os que são nomeados
entre as pessoas notaveis do respectivo Districto ; pois estes
não gosam de ordinal"Ío de quaesquel' prerogativas, que POI'
ventura possam sei' concedidas aos lll'imeil'os.

O ea;eq~atur-é dispensavel aos Vice··Consules, Alumnos
Consulares, Chanceleres, e Agentes secundarios.
Sobre a porta principal da Casa dos Empregados Consul:u'es
é permittido pôr uma legenda, Consulado ou ViceConwlad()
ele tal Nação, assim como-arvorar o Pavilhão Nacional.

Os archivos e papeis dos Cobsulados são inviolaveis.
Valei (edição de 1863), e Cussy-Dictionaire du Diplomata

-vel'b-Consn\-tratão amplamente desla materia.
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r.APITULO I

DEFINIÇÃO DE NEGOCL\ÇÀO

Negociaçã'J-no sentido commum-é a arte de tl'atar dos
negoeios do Estado, relativamente aos interesses respectivos
das grandes Sociellades consideradas independentes.-

Negociação-no sentido 1'esM'icto, 6 p,'oprio-rerere-se aos
negocios, que se tratão de Povo á Povo e tem lugar, quan
do ha entre elles divergenóas á conciliar, interesses á pro
mover, homens á persuadir, úu quando trata-se de attingir
a um fim. (35)

§ 56

LINGUA E ESTYLLO DlPLOMATICO

Em vista da igualdade natural entre as Nações cabe esco
lher aos ('espectivos Soberanos o idioma, em que os Embai-

(35) Altribue·se ao Cardeal Mazarino a introducção, e o
grande desenvolvimento da al'te de negociar em França.
Entretanto muHo antes, estes e outros Estados já conta
vam os mais babeis Negociadores, ou Diplomatas, os quaes
no exercicio de suas missões seguiram aliás methodo ditTe
rente do dito Cal'deu!.
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xadores de\erão dirigir-lhes sua correspondencia omcia!, e
negociações diplomaticas. (36)

Oinconveniente resultantede redigir essa correspondencia
em muitas línguas, como são os Estados. tem feito adoptar
ou preferir uma só como-neutm eintelligivel-para todas as
partes.

Até oseculo XVIII esteve em uso a língua latina, como nen
tra ou official. nas negociações, eactos publicas, em que fo
rão escriptosos Tratados-de ULrecht em 1.713, de Vier;lOél
em i72õ, o da Quadrupla Alliança c~·ncluida em Londres
em '1788. (37)

A língua Fraoceza porém é hoje na Eut'opa a da Diplom.i
cia, bem como o éda Sociedade; si bem que nenbuma Lei in
ternacional, nem mesmo algum caso fundado na necessidade
interna a tenha tornado offieiaI. (38)

Nella são escriptos os TrataJos de Breslau, e Bel'lim. Só
a Porta OLLomana a isso se tem recusado.

Todavia, nos Tratados redigidos em Francez as Potencias
contradantes tem feito inserir um artigo separado para de
clarar, que esta Iingua foi empregada, sem ser por isso ella
parao futur o considerada oflicial, como seja o art. 120 do
Congresso de Vienna.

Os Tratados são na propria lingua, ou na das outras Na
ções~ que os celebram, acompanhados de uma traducção.

A Confederaç)1o Germanica baixou em 1827 uma decisão
no sentido de serem as negociações com ella em sua pro
pría língua. A Porta Ottomana, e outras Potencias da Eu
ropa. e os seus Agentes Diplomaticos mantêm com as diver
sas Côrtes as suas correspondencias e communicações na
língua do respectivo Estado, sendo acompanhadas de tra
ducção.

Os discursos diplomaticos não são de simples formalitlade.
Elles tem lugar na apresentação das credenciaes dos Minis-

(36) No Reinado de Felippe II de Hespanha em algumas
Côrtes tornou-se official a liLlgua Hespanhola.

(37) A CÔI'te de Roma ainda adopta a lingua latina em suas
bullas, e actos internacionaes. Outras Polencias ainda sel'
vem-se d'ella para os Tratados, negociações, ele.

(38) A lingua Franceza começou a seI' adoptada nas nego
ciações no tempo de Luiz XIV.
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tros, na sua retirada, por occasião de algum grande aconte
cimento nacional, e nos anniversarios. Oestyllo destes dis
cu rsos, e de toda correspondencia deve ser nobre, grave, li·
vre, vivo, profundo, em sllmma bistorico, e narrativo,
mas sem a/Iectaçiio, ou lisonja, e com toda a naturalida
de. Os periodos deverão ser distinctos, mas ligados en
tre si. A linguagem deve ser exacta, analoga, carecte
ristica, emfim não deve parecer-se com a dos Deuses, Dem
deixar de ser a dos homens. A concisão, precisão, e bre
VIdade faria corroborar as palavras, e esclarecer as pbrases.

A logica, e a clareza são qualidades essenciaes do Diploma
ta,que se não devem confundir.-Deverá evitar toda verbosi
dade da Rethorica e calôr da Eloquencia j lembrando-se que
em sua corresponrlencia tem de narrar os factos e promenores
das negociações, expor r.atural, e simplesmente, e não per
suadir; para oque é de indeclinavel neces idade a forma epis
t0lar, descl'iptiva, narrativa, ou deliberativa.

O Ministro no discurso de apresentação das credenciaes
deve come,;ar pela asseveração dos sentiQleotos de estima,
e amisade do seu Soberano para com aquelle, ante o qual
acna-se acreditado, modifkando as expressões na razão das
relacões existentes de familia entr'elles.

Aigumas vezes oMinistro menciona os interesses commUDS
de união, e da franquesa, que garantem a sinceridade d'a
misacle, alIeição, e estima da sua Côrte. Falia da sua cre
dencial, dizendo que ella exprimirá melbor os sentimento
do seu Soberano, do que elIe Ministro poderia sigBificar.

Terminando elle,accre. centa algumas palavras de sua dedi
cação, e respeito pessoal para com o dito Suberano; teste
munha a felicidade, que expBrimenLa por haver sido para essa
missão bOl1l'ado, o desejo que possue de corresponder ás in
tenções, e conliança do seu Soberano, e o zelo que empregará.
para manter, o mais que lhe for possivel, as Mas relações
entre ambos os Estados, (39)

(39) Embora se di!{a-(como Silvestre Pinheiro),qttB a exlel"
dtorialidade é uma ficção, nem por isso el1a deixa de ser desti·
tuida de fundamento; tanlo mais quanto pai' meio de fic
ções é passiveI demonsll'al'-se vel'dades.

O l'dinistl'o só deve apl'esental' :í Côrte-ante a qual estivei'
acreditado-as Empregados da Legação, (Secretario, Con e-
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§ 57

REr.R.\S SOBRE A COMM -re ç_~o OFFICIAL

Fóra destas occasiões, o Ministro para se não compromet
ter, 00 retractar-se deverá sempre evitar - o mais que for
possiveI-de escrever.

Outro sim, em sua correspondeocia omeial deverá evitar o
menor equivoco, ou obscuridade, e guardar todas as precau
ções e prlldencia; lendo emalta coosideração, que uma só pala
vra poderá arrastar graves consequencias-assim como-que
mudadas as circumstancias poderão tornar-se perigosas as
opiniões escriptas.

Na conversação mesma, o Ministro deverá ser mnito aC3U
tellado, e até guardar certa reserva, descançar sobre as suas
respostas; pois a sua palavra é considerada a do seu Sobera..
no, e senda - menos peosada - necessariam eo te o poderá
compromeLter.

Quando pela natureza da negociação fór necessario com
urgencia, reduzirá escripto-o que fora exposto verbalmen
I.e---o Ministro fará com precisão essa communicação exigi
ua, apresentando uma nota asslgnada---sbb qualquer dos ti
tulos---de nola verbal,1'esumo da conversação,-·ad slatum
legendi.-&c.

Iheiros, Addidos, Auditores etc.), as altas pel'sonagens do
seu paiz, que por ahi sejam transeuntes, e as pessõas, que o
seu Governo p:lra isso o autorisar.

O Ministro deve lavol'ecer os interesses dos seus Concida
dãos, já aconselhando-os, quando Ih'o pedirem, já prestan·
do informações sobre sua probidade, e bom procedimento j

já recolllmendando as suas pI'eLenções ás Autoridade& 10
caes, e aos Soberanos, já pI'ocurando accelerar a decisão
d'esses seus negocios, já emfim implorando em favor d'elles
algumas circumstancias attenuantes, e eqnidade.

Nos actos judiciaes porém deverá haver-se com toda cir
cumspecção-na interposição dos seus bons oflicios.

As ordens expressas do seu Soberano, e as circumstancias
occurrentes deverão regulai' a sua intervenção olficial-para
não al'risdll' compromettimentos.

Ainda-as mesmas circumstancias deverão sel'vir' de bus
sola ao Ministro para justifica-lo-quando tiver de apartar-se
das ordens, que houver recebido, ou suspender a sua execu-
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§ ~8

,tnlO E EFFECTU.\~[ A .'iEGOCUÇÕES DIPLO)lATICA

65

..\. negociações dir10maticas se eITectuam L o .por escrip·
lo-i to é-pol' meio de manifestos, pl'ociamações, notas, me
mOl'ias, OU cal'las, que os Agt:ntes Diplomaticos expedem. e
trocam com o Goven.\o, ante o qual 'e acham acreditados;
2. o por notas vC7'úaes, ou r;on(idenciaes, memento, ou notas
não assignadas, que ervem para evitar uma insi:.tencia fati
gador'a, ma rasoavel; 3. 0 de viva voz-nas conferencias en
tre ():, ditos Agentes., e o Ministro dos Negocias Estrangeiros.

§ ~9

E 'P~:C(IiS uE GuMPO 'Il;ÕE lJll-'LOMATlCAS

A principaes esrecies de composições dir10maticas são:
I. o Os Manifestos-que são a declarações, que os Soberanos
ou os Governos mandão publicar no começo dl~ uma guerra,
com a declal'êlção della, ou para tomar alguma- medida:; de
rigôl'; dando os motivos para isso justificaveis, ou para ins
truir aos Subdito revoltados, esclarece-los sobre os seus ver
dadeiros interesses, e chama-Jos ao cumprimento dos seus
ue~I~l'es em taes emergencias.

2. o As Pl'oâamações, que são os escl'iptos, ex-pedidos por

ção, ou I'epresenhll' sobl'e os inconvenientes d'ellas resul
tantes.

ul11erosos exemplos existem pera atlestar, que alguns
Minisll'o3-em taes circunstancias, e por esse seu pl'ocedi
menta - lêem cahido em desagrado, e até em desgl'aça ;
assim como que ou1l'os obtiveram subidas recompensas.

Na exigencia ele qualquer satisfação, ou indemnisação por
algum damno causado, o Ministro devel'á ser com medido, e
model'ado-para não hil'-além do que for Pl'Opol'cionalmen
te C:evido, rasoavel, justo, e honesto.

O Ministro póde usai' das Armas de sua Nação na fachada
do seu Palacio, e em suas Carruagens.-Deve tr3tar-te com
todo luxo, e magnificencia possivel; tendo com fino gosto, e
toda riqueza-ornado o seu Palacio; dandu sumptuosos fes
tins, opiparos banquetes, e fazendo commedida, e nobre os-

n



PRELECÇÕES DE DIPLOMACI..i

um Principe, ou por pessoa para isso 'autorisada, provo
cando o enlhusiasmo, ou adhe ão á alguma causa.

Os Soberanos assim dirigem-se aos seu Povos, ou ás Po
tencias Estrangeiras. Estes escriptos deverão primar pela
energica digniJade, e por uma cerla moderaçãl) accompa
nhada de força ba tanle.

3. o Os Aclos de prolesto- qlle são as declarações publicas,
e o!Iidaes feitas por um Soberano, ou pelo sen mandatario,
segundo as formas dos manire los- contra a oppressão, llSllr-

. pação. lesões de direito, omi'sões voluot<Jl'ias, e iovolunta
rias, ou violencia de qualquer auLoriuade de outro Governo,
ou pela falta de observancia do ceremonial Jiplomalico, ou
aliás contra a nullidade declarada, ou a ,'alidade aLacada ue
algum processo, ou por outro qualquer acLo pnblico, como
um traLado, sem aliás por isso poder res:;\Lar-lhe qualquer
prejuiso.

Vuando o MinisLro nã0 se acha reye~lido das instrucções
necessarias para- contra proleslar-deverá na intimaçãIJ do
protesto rp.cebel-o apenas-ad ?'efe'rendum- isto é - para
solicitar aquellas insLrllcçõ3s.

4-. o Os. Aclos de garantia-que são as clausulas e peciaes
de \lma Convenção especial ou T?'alados accessO?'ios, alem du
'f.?·ata.do principal, cuja execução ac.ha-sesàb a seg1lrança ou
garantia de Potencias Estrangeiras, ou de uma elas proprias
parles contractanles, em favor de alguma outra compreben
dida no Tratado; vg, a posse de ce~'lo lerrilo1'io, o direito de
stlccessiio ao throno, &c" qne se garantem, salvo Jure lerlii.
Tambem essa garanlia poderá ser geral quando versar so
bre Lodos os direitos, e estipulações do me mo Tratado.

(S.o Os actos de abdicação, renuncia e cessão.

tentação de po&suir preciosos brilhantes, pl'imorosas baix.el
las, liv'rarias, guarda-roupas, carruagens, equipagens etc.

O Governo Imperial não admittio u pretenção do Encal'l'e
gado <:le Negocios da Dinamar'ca para que todas as pes~ôas de
sua familia, por um oel'tifJ,cudo seu, fossem declul'udas abso
lutamente isentas das leis do paiz, por nfío havei' excepção
algnma para isso nas Leis PQliciaes para estl'angeiros, e na
ciooaes; sendo que no caso de violação d'ellus paI' alguma
pessõa da família do dito Agente-, o Governo lmpel'ial será
inful'mado para p.'ovidenciar-se segundo o Direito das Gen o

tes.-Aviso (2,°) de 13 de Julho de 1831, (Coll. Nab.)
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Ú primeiro é () :lcto- pelu Ilôal oSoberano abdica o exer
cicio do poddr supremo aO seu snccessor, já designado pel{j)
P:lcto Fundamental, ou na sua falta, á quem a Nação escolher.

O egundo é o acto, pelo qual oSoberano e~éntual ou () ber
deiro renunda o seu direito á successão de algum outro Es
tado, que lhe competia; como qualldo Luiz XIV renunciou a
Corõa de Hespanha em 1659- por ter cazado co m Maria The
reza, tiilbil. rio respectivo Rei-Felippe V, Hei de Hespanha;
ou nG ca. o do Grão-Dnque Constantino, herdeiro da Corôii Im
perial-aindadurante a vida doImperador Alexandre I; ou
como quanJo Pedro I (Imperador do Brazil) renunciou a
Corôa de Portugal em favor de sua filha D. María II

O terceiro ê oacto, pelo quall!m Soberano declara ceder em
prol deoutra pessô:.l, seus direitos desoberaniaaalgumpaiz.
O dito acto tambem-chama-se tmnspo?'te. ou tmnferencia.
OPrincipe, que cede édenominado-cedente; e aquelle em 'fa
Val' de quem é feita a cessã.o , chama·se-cessiona?'io.

6. o As not.LS. ou Cal'tas ?'evel'S aes (litterlB 1'ev61'sales),
são as declarações pelas quaes um Soherano prometLe a
ob~ervancia de ceitas convencõe , e cond'ições ora estabe
lecidas, ou pelo uzo; ou ainda são aquellas cartas pelas
quaes um Sol)erano-scientifica, LjIJ6pOr tal acto não resul
ta prejuizo a torcelro, vg., quando em -1741> a França pela
primeira vez, consentiu á Czarina Elizabeth o titulo de Impe
ratriz tia Rus ia ob a condicçãu de que tambem seu reco
nbecimento do titulo Imperial não arrastava derogação da
dasse, com que a França estava para com a mesma Rl~ssia,

ou altás. como quando o Imperador da AlIemaoba condec0
rOLl a Cidade de Aix·la Chapelle. por oCl:asião de sua c0r~a

ção, declarando em .1'eve7'saes, que is o era sem prej'lJJdicar
os seus direitos, nem Lur conseqnencias p:>.ra o futuro; ou
em fim como quando o Encarregado d.e Negocios da Fran
ça no Rio de Janeiro-em 1846 assegurou ao Governo Im
perial-a observanda da reciprucidade em :eo paiz na en
trega de criminosos-iguaes aos que delle havia obtido.

§ 60

7. o As deducçães-·são aquelles, e~\jriptos, emque sedeseo
volve, defende, 00 comb~te-sealgllmprincipio de Direi(,p Pu
blico, ou Politico. Devem ser concisas, tanto qoanto fQr possi.
vel,e cunter a exposição geral da quesLão, dos preceitos.dem-
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reito, e em seguida osen desenvolviment.o, e Cl demonstração
do facto, ou a refutação das provas-'ex-advB1'so--offerecidas,
e logo Lambem a prevenção das objecçõe provaveis, em fim
a applícação dos principias aos factos.

Ha tres especies ele deducc,ões: 1. 0 as de Di?'eito, qne sã(~

destinadas á provar a jo~tiça (le alguma preterição, ou em·
preza; 2. 3 as da Politica, qUf\ se reduzem á intenção de
palen tear a util idade, ou incnnvenientes, ql1e poderão rl1sulI.ar
de algum facto: 3. 3 as mlxtas, que igualmente participam
das duas ant.ecedentes.

8. 0 As Notasministeriaes, ou d'iplomaticas-propriamente
ditas-são aquell:ls, que os Agentes Diplomaticos dirigem-se
mutuamente, quer em seu nome, qner no rio seu Soberano,
lOaSerD estyllo epist.olar,e por isso Ot\ cPl'emonial j ded uzindo
se somente as razões, e as persuasõe. do interesse commpm,
e utilidade reciproca, antes das provas da.iustiça da causa.

Estas Dotas são otficiae!i, e confidencíacs, aLI verÚ!1cs.
As Otficiaes (otficios)-são assignadas e exprimem de ordi

nario,- que o Ministro é e.l1carregarJo, e está antorisado pela
sua Côrte, ou pelo seu Governo á fazer a ex.posição contida
nas mesmas notas.

As Confidenciaes, ou vCl,baes são destinadas arevocar á me
moria, ou á não deixar c::lhir no olvido d'aquelles á ql.l!)m são
dirigidas-qualquer comrnunicação, ou observação, que já
lhes foi feita de "iva voz.

Não são ellasassignadas, e de ordillario são )'edigidas sem
introducção, e conclusão, mas debaixo (Ia forma de uma sim
ples exposição, succinla. sem dar·se á diligencia feitl com
este facto o caracter offieial" ou dar-lhe demonsLraç[u de
impaciencia. Oll inquietação prematura.

O texto dellas varia, segando â diversidarie dos objectai>
que tratam. Será-afTectuoso, ou lJel'suasivo, nu pUTrtmen
te historico-qllanto á. exposiç[o do facto; ou aliás será con
cludente e ?'ep1"ehensivo, t.endo em todo caso-cohel'enc'ia, 07'
elem, e nexo-nas dlITerenLes partes de seu assumpto.

9.° Os Mem07'iaes,-que são os eseriptus destinados para
exposição de algum negocio (p1'o-memo?'ial- ou para narr'\ção
de algum facto, sem nelles observar-se a forma, e () cere
monial. que se uzam para ,)l'\ cal'Las.

DepOIS do nome, e titulas do Mini tI'O segue-se a I'xposi
ção do facto em termos simples, convenientes i uma narra
ção, sem partes superfluas:, e sem comprimentos; mas com
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ordem critica, nexo, linguagem apropriada á materia,
l:on[orme e condigna fi. ambo os E-tados, e ao pl'Oprio Mi
nislro.

10.° OJIem01'andur/J.- é uma especie de memoria inteira
mente conMencial, e distincta df~ todo caracler offidal,
contenelo apenas a exposição bistorica, 00 a deducção logi
ca dos factos, qoe se apresentam sem introducção, llem COII

clusão, e algumas \ezes mesmo sem assignatura.
11.° As Conlm-Memo1'ias ou 111emo1-ias em 1'esposla

são os escriplos polemicos, em que se procura de'truir o etrei
to da memoria, á que se re ponde. quer refutando o facto,
quer repellindo a: :lI'riuirões, e k'ôe , !'Haeitando propos
tas" elc" etc

Devem ellas sôr obra de um espirito esclarecido, e de uma
penna sublime j sendo preciRo grande talento de discussão,
penetração para livrar-se das ciladas urdidas á boa fé, e
saber deduzir a mais remoIas consequencias de qualquer
allegação; bom melhodo do raciocinio para sabir dos ar
gumentos capilaes, e pulveri, ar os sophismas; profundo co
nhecimento dos factos, e do Direito; conhecimento essen
cial para vantajosamente 'ervir-se das sua armas, e não pre
valecer-se da. fracaR armas do adversaria.

12. 0 OUllimlllnm,-qne é a nota, ou memoria pela qual
um Mini t:,o Publico faz-a quem ndirig -a expo~iç.ão. e sig
nifica-lhe a. propostas, e condiçõo ,da quae o E tado em
cujo nome falia, não póde prescindir, 00 dr islir para cnn
r1uzir o negocio a uma deci ão final.

Deve pois o-Ultimatum-encerrar "empn uma exigencia
expre a em termos peremptorios, claros e calbegoricos,
conciliando-se toda via a j nsLa moderação ao vigôr, á clareza, e
á d.ignidade das expressões, porque em verdade é-a ultima
condição, a ultima concessão, e por as im dizer-a ultima pa
lavra do Negociador sobre o objecto, que se controverte, pre
suppondo, como diz ~lartens-um raciocinio anlecedenle, ou
consequencia logica de premiss:ls analogas ao assumptu, a
cliscus ão poLiLica, e aos dados o[erecid0s por ambo os lado~.

13. 0 Os Despachos, ou O(fiCios-qlle O Ministro (de ordina
rio por art:gos, e stjpalando a' malerias) dirige ao seu Go
verno, nos quaes deve ser muito exacto, e liel nfl. narraçã
<I:ls occul'rencias sobre a execução das ordens, que recehê
ra· a corl'espondencia que entregára, as respostas \ erbae ,
por oscripto lJuo lho forão dadas, a represent?çõe!'>, que
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lhe foram feitas; a marcha do negocio, os inconveniente, c
obstaculos, que encontrára, mas com clareza e precisão e
menção das circornstancias e senciaes.

140 Os Relatodos, nos quaes o Ministro deve adoptar esses
mesmos principios,-de:;viando-se da' l'ellexões, e obser
vações iouteis, apontando as conseqnencias, que se pócJem
esperar do negocio, emillindo soa opinião, daodo-lhe aviso
de tudo quanto a respeito se passar, e solicitando p'ideres
sufficientes, quando os não tenha para continuação da nego
ciaçlo.-Para isso é muito cunveniente tomar uma nota
abre, iada dos principaes pontos par" narra-los opportuna
mente.

§ 61

DAS C01\li\IUNICAÇÕES VEI\BAE

As C07nmunicações verbaes se transmiLLern:
1.. o Nas a'udiencias-concediLlas aO Agente Di plomatico pe

lo Soberano, ou pelo Chefe da Republica, as quaes têem Oll

não-lugar em presença do Ministro dos Negocias Estrangei
ros. segunLlo as leis internas de cada Estado.

2. o Nas con(erencius-com os Ministros dos Negocias Es
trangeiros, ou com os Chefes, que os representam.

§ 62

nAS CONFERENCIAS

E' sem duvida, por meio das - eJjplicações verbaes ilJi
plomaticas. 00 conferencias, que se poderá obter mais rapida
solucção dos negocios, por quanto mais facilmente removem
uma multidão dt' dillculdades, e delongas, e facilitam a cor
respondencia.

Com tudo, algumas vezes previamente e outras depois da
sessãose exige, que por escripto se iot.l ique o negocio; do Ines·
mo modo solicita-se que emiLLa-se oparecer, nn a opinião em
substancia. ou aliás o proces o verbal ou prt;locolto, que de
verá ser apre eotado.

Cumpre porém observar, que cm laes casos- onegociado)'
só deve assim satisfazer lal cxigencia, quando para isso es
tiver autorisado positivamente, e ou allÍls quando tlJ()l1a ue
fazer-apenas tra&nmitta-o resumo da conversação, de qual
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qUC'I' esclarecimento previa lll' nlgnma nola verbal ou confi
dencial; e'criptos esles, que não dependem de assignatura,
e não se tornam Ião proximamente obrigatorio .

I~' principalmente ne ta conferencia, que (\ Diplomata
póde dar provas dos w o, talentos, já pelo morlo de ennnciar
a sua propo:ta. 0\1 opinião, ]à p 'h facilidaM. e agudeza em
o.ITerecer olljt'cções á' propo,tas, qne se lhe fazem, já emBm
pelo-tomar insi.nnante, e per pic:lcia em demonstrar á
p:lrte. intpresSêHlélS;L cnnveniencia. e 33 vanlagen do ne
gocio.

1l0. Y.IBOLO, ou C.\RAC"1'ERE DE 'CONHECIDO PAliA :11.\ 

"1'EI\ o SEGHEDO nA CORRE PO:\DE:\CIA DTPLOMATICA

A importancia de algllns despachos de cOl'respondellCi:l.
entre os Governos, e eu Agente. ('m paiz estrangeiro, as
sim como °proprio intpr ,se do serviçc. pnlJlico aconselham
o emprego de precauçãe proprias para snbtrahi-los á corio
sid<1de. e aos inconvenienles, que podel'iam resultar da ln
publicidade. di por erro, 00 por abuso de confiança lae' des
pachos mini leriaes, relatarias, in lrucções cal1issem em
mão eslranhas.

Para is o foram éHlmitlidos o .ymbolos, ou as letra., e
o C(lractere desconhecidos, tlisfarçadM, ou variado., ou ou
mero (chi(fl'cs) dados arbitrariamenle, que designam as letras
alphabeticas, arithmetica ecbirnicas, ou emfim palavra, no
mes,syllau'l•• e pbra e. inteira:.; d musica.

Apenas verifica-se a nomo-Jação cio Minislro, envia-se-lhe
adoplachave, isto é, ornodosecretode e~r.rever, e astaboas
para uec;fl'ar ; alem cio que cbamam-moelo banal-de que
se ~ervem todos o. Mini. tros em sua mutua correspondencia.

Quando ha sus.peitas de ser conhebido pelo Gabinête, em
que o Ministro é acreditado-o modo secreto-dever-se-ba
ainda uzar de signaes previamente convencionado -para
Dullifica-Io parcial, ou integralmente, ou emfim para indicar
o conleodo do escriplo em sentitlo inverso do proposto con
senso, ou para caso extraordinario.

Na primeira bypothesu e denomina-signaes nullifica
dures, e nl1 ullirna- de 1'eserva.

Algumas vezes paraoccultar-se osegredo,expedem-se des
pachos disfarçados, ou conlendo osignal do coulra 'onso, qlle
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e envia cnlão pelo cOl'l'eil) 01' linario, ou por alguma ouLrâ
via pouca segura, para a sim dar lugar a qualquer violação,
e iJllldir os curiosos,

Ape7.ar de que a Cbl'ypLograplJia ou SLenograpbia offereça
graude di ver idade ue ml'thlJuos; Loda via força é euo ressaI'
ser mui difficil a decifração, :i. quem uão esLil'er previamente
instruido ooscaracLeresconvencionado~, púis que ella se fun
da em regras vagas, e mui pouco satisracLurias, e Loda a sua
theoria consi te Em t:onjectora~, (40)

Logo-só li exclnsivamellte-com conbeciwenlo de taes
signaes cOllyencionado -será possivel asobreuila decifração.

L\.PI'ITLO !(

§ ü3

CEREi\IO~LAL, ou ETI(JUET.\

o Ceremon'Íal consiste nas formalidades cscl'upulu 'amenle
tlbservadas eutre as Nilções, quer por conl'enções em ptlqne
na parte, quer por liSO diuturno.

OCeremonial é: 01. 0 Publico ou Estrangeiro, -acerca da
cl:lsse, dignidade dos Soberanos as quaes são concedidas, ou
convencionaes entre os Soberanos entre «i; 2. 0 Pessral de So
berano aSoberano ; 3. o Diplomalico-enlre os seus represen
Lantes; ft.. O de Chancelle'Tia _a respeiLo da correspondenciauf
ficial entre Láes pes,ôasj 5.° inLeriur; 6.° no mal'-cere
monial marilimo j 7.° durante a guerm enl1'e as Nações.

oesLes dous ultimos parLicularmente se se occupa o Direi
to !nternacional; e já L1elles tratei nas minhas l)releccões
sobre essa maLeria.

O Ce?'cmon'ialPublico (lU Est?"ungei1'o-consisLe nas forma
liuildes, e prerogalivas de digllid:J.de, classe. etc, concedi
das, ou convencionaes, pelo Soberano'.

OCeremonial Pessoal, ou entre os Soberanos-consiste nas

(,íO) Voltaire chamava chcwlaUies-os que se inculcavam de
lloder decifrar sem os socco 'ros preliminares, do mesmo
modo que seriaDJ aquelles que e lisongcassem de cntender
1101 idioma, qu el'lllDC3 aprenderam.
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demonstracç,ões lle estima, e consideração, que guardam en
tre i'-i-com sejam as notiOcações, e commllnicações ácer
ca de qualquer acontecimento imporlante para elles, sua fa
milia, ou de regozijo publico, como as felicitações porocca:;ião
da a cenção delles aos Thronos, do nascimento Je seus fi
lho., ou filhas, de pezames, luto; nas honras, e no lratamen
to, que lhes são devidos--em sua passagem, nos conviles, que
se fazem para aquelles :lctos ; nos pre~ente" e visitas; em
lima palavra, nas acções de graças por aqutlles faustos acon
teci men tns.

Re ponde-se á es as notiucações com compl'imeutos de
felil;itaçã0, on condolencia, como entre os particulares.

Algumas vezes quem recebe;} noticia, se ajunta outras de
mon traçõescle como tomanclo luto, ol\.1euando preces, exe
quias, ou feitas publicas, e solemnes.

O Cel'emonial diplomatico, OH de embaixada con iste em
o Soberano determinar as honras, e distincções, que apraz
conferir ao" linislro de Estado, juncto á sua pessoa nas
alldiel~cias, visitas, e em outras occaziõt:s.

Este Ceremonial runJa-se pela maior parte no ust> obser
vado entre as Nações cirili adas, e as vezes ate com maior
escrupulo, qneo propriostratado', í4l)

Entretanto, ' te (;eremonial não é o mesmo, nem unifor
me em todas as Côrles, pois que varia, segundo a ordem dos
Fuoccionario , e o motivo da mi são, a solemnidade da em
baixada, importancia dos Estado, e algumas vezes confor·
me o grão Je intelligencia, on harmonia, que reina entre a
Côrte"

(41) Pelo Regulamenlo de .19de Março de 1815-f<úlo no
Congresso de \'ienua determinuu-se, que cada Estado fixas
se o modo uniforme pura "cccpçüo dos Empregados Diplo
m:llicos de cada classe; sendo que essc tl'abalbo não se elTec
tuuu.-Acha-se pOl'em reguladaa precedeocia na a ignatura
dos tratados-por ol'dem alphabelica-dos Agentes Diplomati
cos, como já sc havia pl'aticado no mesmo COllgTesso de Vi
cnna;--on 1JOI' SOI'te, ou emfim alternarlamenle,-sendo qu e de
ol'dinal'io a pl'imcira as ignutura é a do Agente do Estado me
diador.

10
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CEREMO 'lAL DE CTIANCELLARIA, GABUiETE. E INTERIOR

oCeremonial de Chancellaria-a respeito da correspon
dencia otlicial entre os Soberanos-não tem regras fixas, e
depende das circumstancias.

Ha as ca1'tas de Chancellaria, cetemonia, ou Conselho mais
rigorosas no preenchimento das formalidades do P1'otocollo
diplomatico, por quanto versam sobre as notificações de
grandes acontecimentos, para remessa de credenciaes.

São assignadas pelo Ministro d'Estado, e levão o grande
sello.

Ha as visitas de gabinête mais usadas entre os Soberanos,
as quaes são formuladas como aquellas ontras, e destinadas
ao mesmo fim, revestidas do mesmo ceremonial, egozãu das
mesmas honras reaes.

Haemfim as cartas autographas dos Soberanos-de ordi
nario escriptas pelo seu proprio punho, desLituidas de lodo
ceremonial, e tendentes á ficar em segredo o seu conteudo,
e á demonstrar mais particular estima-a quem forem ende
reçadas.

Tanto as cartas de gabinête, co:no ;IS aUlog1'aphas-são pa
com os superiores-um signal de respeito; entre osiguaes
um testemunho de amizade; e entre os inferiores--uma particu
lar demollsLra\:ão de estima, e affeição.

Oceremonial inte1'ior consiste nas regras, honras, e titulos
estabelecidos por cada Naç5:o para realçar a pessôa do Sobe
rano, regular a elíquêta da sua Côrte, e as distincções de
qualquer ordem dos FUDccionarios de Estado.



PARTE QUARTA

CAPITULO

§ 6õ

DEFINiÇÃO DE CO~GRESSO

Chama-se--Congresso-a as embléa de Ministros, ou Em
baixadores encarregados dedisculir, ajustar e resolveras ques
tões, ou terminar as desintalligencias, que affectam seus Es
lados. Tende á evitar grandes crises politicas capaze de
abalar o systema politico dos Estados.

Tambem tem havido Congressos de Soberanos-
A hisloria Politica da Europa liga-se com razão;' historia

dos Congressos, e ainda mais completamente á dos Tratados.

§ 66

QUAES SÃO os CONGRESSOS MAIS CELEBRES

Os Congressos mais celeb.'es foram:
Em 1641 á iM8-os rle Mllnster, eos Osnabruck, -que fi

zeram a paz de Wespbalia, e terminaram a guerra de trinta
annos, aumittindo o principio de intervenção.

Em 1659-0 Congresso dos Pyrinneos,- que põz fim as
longas guerras entre a França e a Hespanha.

Em 1663-oCongresso de A,i!-la Chapelle-.
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\J~m 1G8 L-o Longr "'50 (le Francfurt, -no qual se agitou
questão dos interesses a do Norte da Europa.

Em 17'I~, e 16 L3-0 Congresso de Ulrecbt,-fjlle prüpa
ron o Tratado elo mesmo nomt', entre a Franç,a, I:Iesp:Hlha,
Inglaterra, e Hollanda, e pôz fim a guerra da succes 50 da
Hespan ha.

8m 114.8,-0 Congres o cle Aix la Chapelle,-qlle pôz
fim a gnBrradasuccessãod'All.tria.

Em 082,-0 Congre so ele P.lriz,-quB pôz Om a luta dos
Estados Uoidos para sua inell pendencia.

Em 1797,-0 Congresso de Ra tadl-.
Em 180t,-0 Congres o de Amil:lns,-que Irouxe a eurta

paz deste nome. (ldl
Em 1808,-0 Congresso de Erfurth-. Foi o primeiro

Congresso de Monarcas.
Em 1813,-0 Congresso ele Pragua-.
Em 1814-,-0 Congresso de Chalillon-.
Em 1814 á i8H;,-':.oCongl'esso de VienOã.-Foi composto

de Soberanos, e EmbaixaLlores, e alterou todos os Trala
dos celebrados durante \"inte annos ante, por outros parti
culares entre as Potencias n'ello rt'pre entatlas; ft-'z de ap
parecer da lista dos E'tados o Reino rle Wcsphalia; dividia,
aqninhoôo, restituio, e dispozdecerto Estados d'Allemanha,
b Italia; reconheceu a inderentlencia da Confederação H61
vetica, aggregando-Ihe alguns Cantõe~, bem como a das Ci
dades Anseaticas (Lub~ck, Bremen, HamboLll'go, Francfort),
e da Cidade livre da. Cracovia; resLituiu á Grã-Bl'etanha-u
Eleitorado de Hano\"er, transformado em Roir.o, ao qual al
guns paizes foram reunidos; deli a RLlssia o Reino da Polo
nha ; a Au tria teve o Principado de I emIJurgo e os Esta
dos Venesianos; a Prussia vio snas antiga. pOSSeS accrescidas
com o Ducado de Pasen, ciD Grão Dncado do Hheno, uma parle
do Laul'lmburgo numerosos tel'l'itorios da Saxonia e outro
districtos.

A San ta Sé recu perou a adm inistração dos Estados telTi
tOt'iaes da Igreja.

Em summa, esse Congresso fixou os limites dessas Nações;

(42) Vede a QuadL'upla Alliança concluida em Londres cm
1786. Estes dOllS Congressos fOl'~U11I'elativos ús guerras ler
rive:s da Revolucão franceza.



I'HELEC{'ÕES DE DIPLO~IACIA ii

procurou rnndar um novo efJuilibrio Europeu ;iostituiu a
Conr'deração Gerrnallica: estabeleceu regras para á navega
ção Oll\"ial cios ESlados ribeirinbos. e e tranhos ; consagrou
o principIo da élbnlição do Irafico da escravatura; estabele
ceu a ordem dos Agente Olplomalicos entre si etc.

Pllr tudo isto-algllns con. iLieram () Congl'esso de Vienna
T1'ibunal Sup1'emo da Ew'op.'t com simples poderes; e ou
lros-u m cenl?'o ele negociações sem formas precisas. (4-3)

Em '1818-0 Congre ~O de Aix la Chapelle,-que decidio
sobre a evacuação da Franç,a pelas Iropas estrangeira e allen
deu a~ recla maçõl's ha vidas.

Em '1820, e -t821-0 Congl'esso de Troppom.-
Em 18~':2-o Congresso de Verona-tão notavel, que mere

ceu er commemorado por uma preciosa Obra do Visconde
de Chaleaubriand, sôb e se Ulesmo titulo-Congl'esso de Ve
j·Ona.
~m i826-0 Congresso de Panamá-o primeiro que foi

convocado pelo benemerito Bulivar, IIbertac1llr daBolivia, lo··
go depois que as Potencias da America Meridional lançaram
o jugu colonial; sendo que não produziu oalmejado fim pela
fraqueza o'e se E t:lc1os, ainda nascentes, e pelo inllnxo da

(43) Um aulol' Allemão, (dizGamiel' Pagés-no seu Dic. Po
lilico-vel'b Congresso) chamou o Congresso de Vienna
pelltarchia EUl'opea, por que e Label\eceu o dominio exc1usi vo
da unicas Polencias, ou monal'cbi:ls, que arbl'itl'ariamenLe
fez aggl'essões de Lel'l'itol'io a uivel'sos Estados, intl'01l1et
teu-se violentamente na administl'ação intel'iol' U03 Estados,
que queriam lei' constiluições democralicas.

Foi assim que o PiemonLe, 'apoies, Hespanha, e Portu
g'al fOI"\m inviados em 1822 e '1823 pelas Esquadl'as d'Auslria,
execulores das ordens formulada em dill'erentes con
gressos.

I' oi a sim, que em Londl'es a divisão da Belgica foi Con
sUlJlmada por cinco Oiplomat:\s, que apenas I'epresentavam
os interesses de cinco familias, que estavam na posse de
reinar nú Europa.

As Potencias I'epresenladas no Congresso de Vi cnna foram
-3 Austria, Hespanha, França, GI'ü-Brelanha, Prussia,
Ilussia, Suecia e POI'lugal-a que se acha unido o BI'azil

As demais Potencias, qlle foram convidadas ú allheril', á
isso se prestar'am.
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Sancta Alliança (Austria. Prussia, Russia, e França), qnal es
tremeceu ante essa simples ideia. (4.4)

Em 1856-0 Congresso de Paris,-que terminouasangui
nolenta guerra do Oriente; aboliu o corso, fixou a5 bases da
justa neutralidade dos Estados, e a effectividade do bloqueio
marítimo; ao que adlleril'am quasí todos os Estados nesse
Congresso n~o represent~dos, e que para isso foram convi
dados, menos a Hespanha e os Estados-Unidos.

(44) A iniciação do Congl'esso dt' Panamá annnnciada nos
Jornaes de Bogola (Republica da Columbia) de 2 de Feverei
ro de 1825, e no Monitor (da França)-de 8 de Maio do mesmo
anno-pel'Lence sem duvida a Bolivar, o Libertador da s Co
lonias Hespanholas da America do Sul pelo lado do Equador.

Entretanto, é força confessar, que esse acLo de grallde al
cance remontava-se a uma época anterior, e fÔl'3 suggeridó
por outro espirita Americano assás liberal, e generoso.

OVenel'ando-11'!onroc-Presidente dos Estados-Uniclos em
sua mensagem de 2 de Fevereiro de 1823-a tal respeito-as
sim se exprimiu.

Abstendo-nos cuidadosamente de intervir em todas as questões
?'elativas aos interesses politicos da Europa, ser-nos-ha tambem
permillido espera,r ~tlna excepcão igual ace1'ca da intervenção dos
Gabinetes E~wopens, no que I:oncerne aos Estados do Continente
Americano.

Estão os cidadãos dos Estados Unidos animados de affectuosis
si.mos desejos a bem da liberdade e prosperidade dos seus innãos
d'além do Atlantico.

NU11ca nos inlromettemos nas gttB1'raS emprehendidas pelas Po
tencias Europeas por inleres-ses seus; a nossa pOI,ilic" veda- nos
que tomemos parte nellas. Só q'tbando ameaçam di'rectamante os
nossos di1'eitos, éque, sentindo a injuria, nos apre entamos pa
ora defcndm'-nos.

De necessidade somos mais interessados nas ag'iWçôes do nosso
hemispherio; a mzão é ob'Jia, pam qualqt~er observador escla
recido e imparcial.

O sllstema politico das Pote'ncias alliadas é a esse respeito,
essencialme1tte cliverso clo da America. A differenç(~ provem da
que existe entre os nossos respectivos governos.

Quanto ao nosso, cmtquistaclo á C~bsta de tanto sa.ngue e si!'
cri(lcios, amadurecido pela sabedoria dos nossos cidadãos ma'ts
ülust1'es, e sób o q1wl temos gosado de uma felicidade sem exem-
plo, é-lhe dedicada toda a nação. .

Devemos, pois, á 1WSS(b fé, ás relafôes wni(Jcweis, qWJ ex~ lel'l~
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Em i8M á i865-o Congresso do Chile-para decidir a
questão entre a Hespanba, e Perú-Teve lugar na Cidade
de Lima entre os Governos da America Latina, e o'elle se
celebraram alguns Tratados entre essas Potencias.

Em i867-acha-se annunciado outro Congresso-entre

entre os Estados- Unidos e aquellas Potencias, -declarar, que con
siderariamos perigosa para nossa tranquilidade e segurança,
qualquer tentativa sua para implantar oseu systema emqualquel'
1Jarte deste hem'ispherio.

Quanto ás Colonias edependencias acttwes das Potencias Eu1"O
peas, não intervimos, nem interviremo nos seus 11egocios. 1I1as,
quanto aos governos, qtte se declararam 'independentes, que man
ti'veram a sua independencia e q'l,Ie nós reconhecemos depois de
macltwas reflexõe e attend6ndo aos pl'indpios da justiça" não
pode1'emos deixar de ter como manifestação de disposições hostis
contra os Estados-Unidos a intervenção de qualquer Potencia Eu
"opea para opprimi-los, ou de qualqtW1' modo infltâr no seu des
tino.

Em outra sua mensagem -de 7 de Dezembl'o de 1824-elle
abundou nos mesmos termos.

Tres annos depois em 1.826, eni uma discussão e votação,
que houve no Congl'esso dos Estados-Unidos, disse o t. 1:1
vingston as seguintes palavras antes oa votação:

A declamção do benemerito Monroe foi julgada um compro
misso, mas um compromisso tomado por nsó, para com omtmdo,
de ,-esistir 1J01' todos os meios á inte"vençâo Em'opéa na America.

E J compromisso que, embora tomado p01' um só dos grandes
poderes, foi mctificado pelo consentimento tmanime da l'ação.

Em seguida o Congresso approvou a seguinte declaração.
Os Estados- Unidos estavam e esla1'ão semp1'e prortl1Jtos em to

das as circumstancias, a oppOr-se a qualquer, intervencão de al
guma Potencia EU1'opéa na America.

Em verdade, a America está destinada:í eer govel'l1ada poi"
Americanos,e não por Africanos, Asiaticos, ou mesmo Euro
peos; e uma politica Americana, que não é peada, nem emba
raçada pelas compiações e antecedentes dos seculos pa sados,
e na qU::ll não ha elemento algum antagonico á liberdade cons
tib!!cional, deve, e vid à ser em não remotos dias, a politica
reconhecida de todos os Covemos deste grande Continente.

De passagem seja dieto, bem que o podeI' executivo do
BI'azil, embol'a seja vitalicio e hel'editario, a sua constitnição é
eminentemente libel'al na sua letm e no seu espirito. No Bra·
zil, do mesmo modo que nos Estados-Unidos e nas outras Po-
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os mesmos Governos para troca LIas ratificações d'aql1elles
Tratados, e discutirem-se as questões el;Jtre o Paraguay, e
os alijados; ajustarem-se as tie limites entre os diversos
Estados Americanos, e fixarem-se os ponto. controver os
do Direito das Gentes sobre direitos, e de\eres dos hellige
rantes, e neutros.

tencias da America o Govel'Do acha-se pI'acticamcnte nas reu
niõcs do povo; e como daqui resulla uma grande diffel'ença
110S babitos, cultura, costumes e rnça da grande massa dc se
povos, é de presumil' quc os govel'Dos, que elles respectiva
mente inaugur:ll'am, ad:..lptão-se melhur;Js uas pcculial'es ne
ces idades, São elles os melbol'es, c lambem os unicosjuizes
do govemo, que mais lhes convem; e umajudiciosa-Politica
Ameríccl1w- exige ,q ue todoo, os povos da Americ:a se gar3ntão
o govemo constitucional, e a liberdade, que os govel'llos desta
fórma, quando bonestamente administrados, manlem mais
efficazmente.

Effeclivamente,o Continente Amel'icano está situado em um
hemisphei'io,onde pr'cvalccem jnlel'esses, costumes e habitos
muito diff'c1'entes dos da Europa. Entre estas dilTerenças,
a seguinte,pelo lUenos,é manifesta: nós nem tcmos buscado,
nem em tempo algum poderemo pr'udentemcnte buscar fa
zer eonquistas,fundm' colonias, ou procul'al' alliados no velho
mundo. Não temos voz nos Congressos da Europa, nem po
demos conceder-lhcs representação nas nossas Assembléas
populares. Todos <;Js Estados Americanos es1.iverão outr'ora
sujeitos á Potencias Européas.

1'50 obslante tel'em essas Potencias reu unciado a toda a
esperança de recobl'ar aqui um dominio,que foi ha tanto tem
po I'epellido, ainda assim as Nações Amel'icanus não se lêem
até ao pl'esenle pl'emunido conl)'a a ambição EUl'opéa. Tam
bem pOI' esla l'az50 :IS Nações estl'angeil'as devem deixar,que
nós sós decidamos a nos as propl'ias contl'ovel'sias e regule
mos os nossos proprios negocios lJela noslia lJr()priu maneira
Americana.

Si uão temos dil'eito ti lolel'ancia, que l'eclamamos, os que
buscão impedir-nos o seu gozo mostl'em os pl'incipios, que
justi~cão a intel'vcnção ou a mediaçiio eSti'ungeil'a.

« Allegarão elles, que as Potcncias EUl'opéas são muito
mais illustradas, mais justas e humanas do que nós; que
pódem dirigil' n50 só os sellS pI'opl'ios negocios,senão lambem
os nossos, mais sabicl e vantajosamente do qne nós o temo
feito? Como,e onde teêm ellas provado esta supel'iol'idade ?
Ristím telllJllti.s !
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§ 6i

REQUISITOS E cOLE~INID.\DE P.UU OS COi\GIIESSOS

81

Os Congressos eslão sujeitos á regras, que respeilão a sua
formação, lugar de sua reunião, e cereml}nial das confe-

Esta mcsmas salutare doutrinas foram aiuda repctidas'
pelo Presidcntc dos Estados-Unidos Tylel' na sua mcusagem
de 7 de Dezcm bro dc '1842 ao Congl'csso Amel'icano.

No Parlam Dto [ngle7. em 1820-quando se tratou da in
tel'vcllção da Au tl'ia, Bussia, e PI'ussia-na I'cvolução de
Napoleão, e em '1822-rclativamente ú lIespanha-os distinc
tos Lords Casllereagh, e Canning-pl'onunciaram-se viva
mente contra e. se Sl/ppOSIO direito tão amplo e illimitaclarnenle
opplicado á todos os movimentos 1'evolucionarios dos outros
paizes.

E p(lis tão repeitaveis opiniões, que provocal'am o Con
gresso do Panamá não pódem,sem gl'avissima inj ustiça. ser
consideradas como utopias,ma sim em subido apl'eço;-as
sim como têcm constituido sempr'e um olemne e constante
pl'otesto contra a indebita,e replll iva inte1'fel'pncia da' Poten
cias da EUl'opa n: s que Iões dos ESt:ldo An.ericano ; em uma
paJana tendem á consolidai' os vCl'dadeil'us e tr.lnscl:'lIdt'U
tes intcresse dcste Continente, alvo da inveja d'aqllcll'ollll'o
de dia cm dia accrescida, porquc aos seus proprios olho se
aprcsenta o magestoso qU:ldl'o da espantosa. j1I'ospcl'idade, e
pclos seus mesmos mais dist.inctos PubliCÍ';tas-contcmpora
neos se acha plenamente demonstl'ada a superiol'idade da
civilisação Amel'icana, como acaba de provai' com toda a evi
dencia-O Sr. Ltlsta1Tia-avista do exame das doutrin~s por
elles sustentadas. Desçamos porém á outras cousideraçõcs,
que naturalmente decorr.:em-sobre esta impol't:mle ma
teria.

1\. Europa estú sujeita:i uma continua oscilação e com
pleto choquc de opiniões, á mais perfcita Ouctuaçãu, e con
tl'adicção nos proprios principios clementares da ordem
social, á um s)st.ema re,ll'ictivo ; emfim é victima de uma
longa scrie dc males pl'oduzitlos pelas arbitl'ariedadc inhe
I'entes ás Socie lades desol'ganisaàas, ou occasionadas pelas
pl'oximas jlll'i dicções te1'l'itol'iaes, que alli avultam, c a cir
cumdam,

A Europa tem intcl'esses inteil'amente oppostos aos da
America, como pOl' VC7.es tcm demonstrado-FI por occasião

11
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rencias, onde devem ter lugar; quaes as Pot.encias, que hão
de concort'er, como se devem tratar das negociações, a S6
gurança da inviolabilidade do lugar do Congresso e immuni-

da sua inaudita I'esistencia á heroica libertação das snas Co
lonias neste Continente, já como ainda hoje pl'aticam a Ingla
terra, e a França-a I'espeito dos negocias intel'iores das
Davas Hepublicas, Pl'illcipalmcnte do Mexico e do Tmpel'io do
'Drazil; e ultimamente a Hespanha-para com os Estados do
lado do Equudôl', além de outros factos bem conhecidos.

A Europa não trepida elll querei' intr-ometter-se nas ques·
tões entl'e os Estados Amel'icanos, sem aliás lembrar-se, qúe
aqui estão os seus mais caros, e vitaes interesses, a sua for
tuna, a chave da politica universal, as primeiras, e mais
douradas esperanças de todo Europeu,que procul'a abando
nar sua pat1'ia, toda discussão, toda transação, todos os dis
vellos, todos os sonhos se dil'jgem primeiramente:í Amel'jca;
sendo que para refrear a Europa bast,\I'ia, que a America
fizesse-lhe a iuterdicção dos seus POlotOS, ou suspendesse-lhe
as suas relações commel'ciaes-com o mesmo l1ireilo com
que os Estados pódem fazer a guerra formal áquelles, que
para com elles pl'ocedem com deslealdade, ou os offendem.

..\. America-pelo contrario está tão separada de toda poli ti
.ca-a favor, ou contl'a-a Europa, como d'ella se acha di&
tante muitas legoas--por sua posição geogl'aphica.

A America tem um extensão im01ensa de teI'ritol'io; as
fronteil'as dos respectivos Estados são somente assignaladas
.pela propria Natureza.

O numero, e o volume das correntes d'agaa, que atraves
sam a Amel'ica por toda parte; que penetram em seu in
tetior com immensa pl'ofundidade, constituem ou propol'cio·
·nam uma prodigiosa navegação, 1)I'ovêem esse paiz de todos
os altributos maritimos, e habilitam-no para relações coo1
rnerciaes superiol'es á todas as outl'as Naçõel:.

D'ahi resulta a imperiosa necessidade de estabelecer-se
um Codigo universalmente reconhecido enll'e os Estados
para assegurar essas vastas I'elações, 'lue tem-se espantosa
mente despel'tado; e ao mesmo tempo-para não se~'uil' o
exemplo da mesma Europa, oude ha mais de meio seculo
esse essencial Codigo ainda não se tem estabelecido, os pro
príos principias do Dil',cito Maritimo nua se tem definitiva
mente reconhecido, são ainda objectos de contestação, e até
s.ão intel'pretados pela força.

A Amel'lca regida por um systema franco, e pl'ogressivo,
possuindO' uma lingua isentá d'e túda lisonja, e tão livl'e,
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dad'es pessoaes dos Plellipotenciarios, dos empregados, (\ cor·
reias da legação,

Todas essas ci rCllmsLancias fazem algumas vezes objecto
de uma Convenção preliminar, e separada.

como o sen braço necessariamente hacle, debaixo de tão pro·
picias condições-fazer resour na velha Europa, que as mais
libel'aes e humanitarias doutrinas, e a sua melhor eschola po
litica só ella poderá encontrar no abençoado Continente Ame
ricano.

E pois a jovem, e libelTima Amel'ica-provida de todos
esses recul'sos naturaes-desde o pr'incipio de sua existencia
politica-tem apl'esentado pl'Udencin, sabedoria, e model'a
ção supel'iol', c ao mesmo tempo tem procul'ado firmal' as
bases de sua vida social, e da pl'ospel'idade do Universo in
teil'o-por meio de um Congresso, inspirado por pensamen·
to mui legitimo, extenso, e providencial, de cujo fóco espar
jam raios de concordia e dignidade conciliaveis com os prin
cipias de Direito, e justiça.

Para esse Congl'esso, que se devêria renuir em Panamá
fOl'am convidados todos os Estados Americanos-pela Co
lumbia, America centr'al, e l\lexico.

O simples annuncio d'essa Assembléa produzia (como já fiz
vêr) um vivo abalo em t,)da a Europa, únde foi logo considera
do-como uma vel'dadeira anthitese á inaugtH'açào da Sancta
AlIiança.

Desde então as Potencias, que haviam·na adherido preva
leceram-se da sOrI'ate:ra intl'iga, e de oull'os meios menos
indecol'osos para frustrar a realisação d'aquella gl'andiosa
ideia.

Os oLjectos principues de delíbel'ação d'esse Coogt'csso
foram:

1.° Instituir' uma Confedel'acâ0 Amel'icana contr3. a Hespa
nha, que I'esistia á emancipação Politica d'aquellas suas Co
lonias, a despeito das suas constantes, e assigl1al..das derro
tas nos combates.

2.° Estabelecer um systema de politica generosa, e igual
pal'a com as demais Potencias da C\uistaodade.

3.° Celebl'ar uma Convenção de commercio, e navegação
entre eHas.

4.° Deterl1linar ,os meios necessarios para resisti,' a intel'
vençã.o da EUl'opa nos uegocios intel'iol'.es dos meSIllOS Esta
dos Americanos.

5.° Firmal' as suas relações com a Côrte de Roma, como
centro commnm do Calholicismo.
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Cumpre pois, que os Estadistas apressem a solução dessas
questões secundarias para se occuparem do que é urgente,
e iudispensavel-para barmonia das Nações,

6,0 Fixar a dec.\aração dos pr'incipios do Dil'cito Publico re
lativamente ao Dil'eito Continental, Colonial, e Maritimo
tanto em t;;mpo de paz, como em tempo de guerra.

7,0 Extinguil' do tel'l'itoria Americano o abominavel tl'afico
da escI'avatura, que infelizmeute fÓl'a tl'ansportado da Africa
pelas pI'opeias Metro poles para suas Colonias, pai' sei' um
passo I'etrogado dos dil'eitos da humanidade opposto á civi
lisação, e a todo paiz, onde se respira a liberdade.

O PI'esidente dos Estados-Unidos - John Qa,incy Adams
patenteou ao respectivo Congl'essu-ú 3 de !\1al'ç:o de -1829-
as extensas, e luminosas iBStl'uCçõcs, que haviam sido dada"
pelo seu l\linistl'o H, Clay aos seus Hepl'esentantes - Riwrdo
Arzdrrson, rJ John Sergeant-a 8 de Maio de -1826 - para o
Congresso de Panamá, as quaes em substancia consistiam
nos seguintes pontos:

Lo Que os Estados-UniJos estal'iam promptos á celebrai'
uma alliança ollensiva, e defensiva com aquellas Repub!lc:ls
Americanas-aiuda infantes, e oppressas paI' pl'opugnarem
pela sua libel'dade, no casos unicos de pretender a Europa
pai' meio da Sancta Alliança-auxilial' a Hespanha para re
duzi-las ao antigo eslado colonial, ou ainda mesmo de excitai'
ii algumas d'e:>sas Republicas para l'eagil' contra as outras.

2,0 Que deveria apl'esentar-se n'esse Congl'e so a proposta
da abolição da gnerl'a contra a propriedade privada, que '/to mar
viaja pacificamente, sem teslemunhas, nem possibilidade de
auxilio-contra quacsquel' vcxações, comO aliús sl1ccede a
respeito da propl'iedade continental; bem assim-eslabelc
cel'-se, que os Navios lil:res l1'ugam cm'ga livre, e oinimigo tra
ga carga inimiga; emfim fixal'-se a definição do bloqueio, e a
lúta, ou nomenclatura do contmbundo ele guerra,

3,0 Que se deveria contl'aelal' solJl'e a paz, e amisade dura
doura, n bôa visinhança, o commcl'cio, a navegação, a lei 11W1'i
lima, os {lireitos dos 'neutros, e belligerantes, e outl'as mate
rins, que interessam o Continente -Amel'icano; lembl'undo
se do sublime pellsamento de Fl'ankliu que-já era tempo de
sobra-para acabar com essa enormidade~' bem como qUJ os
Estados- Unidos melhor' siltwdos, Qtle qualquer Potencüt do En
r'opa-tem-se sempre TI'c/tsadJ de al)ro~cit{t1'-se da pir'ata1'ia, e
a,lé pelo cont1'ario -/ta estipulado expressamenle em seus Trat(t
dos a pl'ohib'ição de commissionar'-se Corsarios,

4,0 Que se deveria rcgeita!' toda a ideia de um Tribunal,
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CAPITULO II

§ 68

QUAES SÃO AS B.\SES ADMlTTlDAS .\ RESPEITO DOS CO:\GRESSOS

As principaes bases, que tem sido admillidas por diITe
rentes Publicistas notayeis-a respeito dos Congressos-são
as seguintes ;

ou Couselho Ampllyctionico-revestido de poderes para de
cidil' afinal-a respeito das contl'ovel'si::ls agitadas entl'c os
Estados Americanos, e regulaI' a sua conducta, pOl'que á isso
se oppõu a sua Constituição.

5.° Que devcria esLipulal'-se, que nenhuma Nação Ameri
cana poderá fazer concessões sobre o commcrcio, e navega
ção-á alguma Potencia estrangeü'a d'este, ou do outro Con
linente, sem q ue sejam cxtensivas ás demais.

6.° Que se devel'ia estabeleceI' igualdade de dil'eitos, e
impostos pal'a o transpolte de mercadorias-quel' em Navio
de sua mesma Nação, qUeI' estrangeil'O, pois todas as Nações
são l\Iembl'os da familia universal, e as concessões, e favores
outhorgados á umas, e não a outl'as Nações só se-I'vcm para
excitaI' ciumes, e provocaI l'eI.OI'Sões, o que aliás não exlol'
va, que se consel've o pl'incipio de I'eciprocidade enll'e as
Nações.

7.° Que se devel'ia conceder recipl'oca libel'dade de ex
portação, e impol'tação, scm restl'icção alguma, quanto ao
Iugal' da origem da carga, do dono, e destino do Navio.

8.° Que se deveria regeital' todas as propostas fundadas no
principio de perpetuos privilegios commel'ciaes em favol' de
qualquer Potencia cstl'angeira, por serem elles incompativeis
com a independencia, e igualdade entre as Nações.

POI' este excel'pto bem se vê, que o Congresso de Pa
namá-por sua grandiosa missão, e suas sublimes propor
ções deveria excedeI' aos maiores, que têem bavido na Eu
ropa-como o de Atunsler, e Viennn etc., e assignal:lI' uma
épocha memoravel da bistol'ia da Amel'ica, e nos negocios
publicos-visto como sel'ia um acontecimento fecundo cm
resultados, que á pl"iori chamou a :ltlenção do Mundo civili
sado, e servio de dil'ecção pal'a a postel'idade, e de admira
ção pal'a o geuero humano.

O Bl'azil tambem foi convidado pela Columbia para fazer
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V Alocalillade p ra reunião do Congresso não deve ser
de escolha arbitral'la; de ordinal'io ba de ser accordada en-

parte cl'esse famoso Congresso, -Por Decl'eto de 25 de Ja
neil'o de -1826-0 Govemo Imperial nomeou o Conselheil'O
Theodol'o José Biancal'lli pal'a representar o Imperio no
mesmo Congresso, mas essa nomeação ficou sem etfeito.....

Imfelizmenle-por dissensões, que rebental'am entre al
gumas d'aquellas Republicas, e as do Rio da Prata, sôb pre
texto de que esse Congresso tendia :'1 hostiliS:.lI' a'i Nações
Europêas, com as c[uaes ellas estavam cm llôas relações co m
mel'ciaes, e ainda pela epidemia, que então gl'assou no Pa
namá, roi o mesmo Congresso transferido pal'tl Tacabuya.

A despeito de todos esse obstaculos-celebrararn as Po
tencias, qne se I'euuil'am (l\1exico, Columbia, Guatemala, e
Pel'ú) um TI'atado de União, e Confedel'ação perpelua.

Entl'etanto-o GOVCI'110 Impel'ial-poI' Aviso de 26 de Ou
tubro de -1839--nssegllrava ti sna Legllçé10 na Repu.blica do
Chile - q-ue o Congressl3 Americano traria grandes beneficios á
America, seria wn poderoso obstaCllla á int~l'esseil'lt inlervençlio
da Europa em seus negoci::s, em Ui1W palavra facilitaria (t solu
ção da quesUio do Oyapock ele.

POI' Aviso de 6 de Outubl'o de 1840-enrlereçado á mesma
Legação-o GOVCl'110 Imper;al mostl'ou-se aiuda inclinado-:'l
::ldherir áq uellc Congresso, fazendo apenas a I'estricção de
que conviria não hostilisar ás Potencias da Europa eJn suas
avultadas relações c011lmercia~s p(wa evitar complicações com os
Esta(los AmerÍl:anos.

Em 1849-foi de novo convidado o Governo Imperial pelo
o do ~1exico para tomai' parte em outro Congresso Amedca
no, que deveria reunir·se na Cidade de Lima.

A' este convite acquiesceu o Brazil, mas quando esperava
sabei' as bases d'esse Congl'esso-foi informado que as Poten
cias n'elle representadas (Republicas do Equador, Chile, Nova
Granada, Bolivia, e Perú) tinham celebl'ado o TI'atado de H
de Dezembro de 1849-sobre- ; 1·Q (t Confederapão ; 2. 0 o com·
mercio, e a navegacão; 3. 0 as f!tncções, pl'et'ogativas, e deveres
dos Conw/es; 4.0 ./1 condicçiio, e {J(lI'.:lntia da 'COrresponden
cio" etc. etc.

Por Nota de H de janeil'o de 1864-0 Govel'llo do Pel'ú
ainda convidou ao do Brazil para o Congresso Americano,
que devel'ia reunil'-se na Capital daquella Republica.

O Governo Impel'ial sem recusar-se claramcnte a esse con
vite, nem nomear o Representante, apenas exigio ter previo
conhecimento das respectivas bases.
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lre OS Goyernos. Quando não puder efIecluar-se den Lro das
linhas lIas exercilas inimigos - deverá ser no ponlo mais
conveniente paraampla libenJatle das deliberações, e promp-

A ConfedeI'ação AI'gentina formalmente ndO aquiesceu a
esse convite.

AvisLa ele todas essas respostas pl'otr.latorias, o Brnzil tem
sempre desattendielo o convite d'aquellas Potencias para qual
quer Congl'esso Amel'icano; sendo que mais airoso seria o
procedimento de uma formal e franca I'epulsa, ou aliás mui
to prefel'ivel-a sua acquiescencia, e até o seu oO'erecimento
pal'a a CÔI'te do Impel'io-ser o ponto de reunião do mesmo
Congl'esso, bem como da organisação das I'espectivas bases
para serem submettidas ás Olil!':,\S ações do Sul inteI'es
sádJ~.

Ainda quando este Congresso Americano não pudesse cons
tituir uma Confederação immen~a contra as am biciosas vistas
da EUl'opa) ou para I'esistir a sua repulsiva intromissão nos
nego cios illlel'iol'e& dos Estados vmel'icanos - como pal'e
ce seI' o pallico tel'ror de alguns delles; ao menos o BI'asil
por uma politica fl'anca, e gcnel'o a poderia auferir grandes
beneficio', adhel'indo o mesmo Congresso para detel'minar
amigavelmente os limites tel'l'itoriaes desses Estados, as ba
ses I'egulaelol'a_ sobl'e a navegação dos Hios, que são com
muns, e seus aflluentes, alem ele contl'ahir- e por este modo
a reciprocidade, harmonia, e Mas I'ela~ões intel'Oacionaes.

Assim -pelo Iimitle do Apopol'js-o Brasil precisa do con
curso do Perú, Equadol' etc.

Quanto ú navegação Ouvial do Amazonas não pudemos
pl'escindil' do acctll'do elas Republicas I'ibeil'inl1as - como
Venezuella, Nova-Gl'auada, Eqlladol', Pel'lI, Bolivia ; e a res
peito dos I'ios communs, e limites tel'l'itol'Íaes pelo lado la
do do Sul-devemo··nos entender com a Bolivia, Pal'aguay,
Confedel'açâo Al'gentina,e Estado do Ul'uguay; tuuo como de
monstl'ou na Sessõe do Senado de 8, e 12 de Junho de 18B5.
O Sr. Conselheil'o Pimenta Bueno- ( hoje Visconde de São
Vicente) com a illustl'ação e pel'icia, que o distinguem 
principalmente nessas matel'ias.

Sem duvida, embora os Estados Americanos não tomassem
POI' meio de tae Congressos lima po içfio hostil contra a Po
tencias da EUI'opa, ella, veuuo-os assim tão vinculados duran
te a paz, e com justo I'eceio dos seus pl'opI'ios interesses, nem
de leve ousaria oO'endel' a qualquerdE\lIes, e ainda menos in
1rometter-se cm seus negocios particnlares.

Sim, a EUI'opa deverá banir de si toda possibilidade de
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ta commllnicação dos plenipoteoeiarios (plena-polentia mu
niti) com o seu Governo. (M5)

Si porém a reunião do Congresso fór no arraial da guer
ra, ou nas linhas àe operações, será esta localidade traçada
porum raio dado, que ficará em estado de neutralidade im
penetravel-para que qualquer das Potencias belligerantes,
não possa influir sobre os debates.

Algumas vezes essas conferencias allernão-se em caza dos
Ministros.

2. a Os plenipotenciarios cle\'erão legitimar-se reciproca
mente, apresentando suas credenciaes regulares para a res
pectiva verificação.

3," Para accelerar os trabalhos, nomeião-se Commissões
particulares, que fazem, e apresentam seus relatorios á
Assembléa Geral. '

4. a As neg.ociações são tratadas pela troca de notas, me
morias, quer emillinclo votos escriptos, quer pur discussões
oraes, que se consignam nos processos ve1'baes, ou por P1'O
tocoitos.

Essas memorias(rnemo1'andmn) ,oL1 votos-são os actos, pe
Josquaes os plenipotenciarios declaram, em nome do seu So
berano, seu parecer, ou opinião com os respectivos funda
mentos sobre a materia em discussão, expondo sem intro
ducção, conclusão, e cortesia o estado da questão.

Os pr'olocollos, ou parcce?'cs ve?'baes-são exactos relata
rias, esubstancias ele tudo quanto se passar nlS St?ssões dos
Congressos, e escriptos avista da respectiva discussão, afim
de estabelecer-se a ordem dos debates, econserval'·se a me
moria dos pontos contl'Overtidos.

consideral'~ as Nações da Amel'ica - nas criLicas, e ueplol'a
veis circumstancias-das populações do Oriente.

POI' certo, no Continente Americano ella não podel'ú ~ re·
produzir impunemente as luctuosas scenas d'Africa, da Co
chinchina, da China, da Iudia etc.

Ernfim-a Amel'ica, e as demais partes do Mundo civilisa
do Pl'ocul'ariam cada vez mais estl'eital' as suas Mas relações,
e renlisar,quanto fosse pos ivel-a conf?'alernisaçlio do genel"o
hwnano-pl'incipal, e mais glorioso desiden\lum do estado
social.

(45) De ordinario-a reunião do Congl'esso durante a
guerra é em uma Cidade de paiz neutro.
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o cumeço ue tae prolocollo escreve-se a dacla da
Sessão, e segue-se uma sUl:cinta exposição da discussão, e
termina-se por um re'l1mo das resoluções tomada.

5.' g' uo dever commum dos Governos convidar todas as
Potencias interessadas no 11m do Congresso, e sobre a materia
da discn são, á contesta-la, por quanto seria contradictorio
excluil' algumêls das partes IOteressadas, por mais fracos que
sejam os seus intere'ses, que alli possam valer.

6.' O eucerramento do Congres o se eITectua pela assig
natura de um acl') formal, pelo qual póde ser conl1'aclada
alguma transacção commum, ou PO?' um inst?'umenlo geml
côordenado, e comprehendendo entre si os differente Tra
tadus particulares, 00 por uma clecla?'ação, ou por uma de
C'islio a?'bilml.

7." A presidencia do Congresso deve ser l:onferida ao
plen I polenciario dos Outl'O' E tados, que são bospede . (46)

8.0 Oere haver a maior liberdade nas delilJerações do Con
gl'e so, gozandoos plenipoteoGiarios ue toda inviolabilidade.
e das demais immunidades, quer na ida, quer na volta, e
até o seus Correios,

9.0 De ordinario, o' representantes dos Estados civilisados,
collocam suas (leliberações, e os sells Tratados sôb a invo
cação da Divindade, a qual constitue a prosperidade, e a
grandeza das Nacções, e tambem para arredar toda vaidade
humana, a respeito uus títulos desses mesmos represen
tan te ,

-tO! OCongresso só pócle occopar-se dos negocias geraes
00 communs LIas Estados neHe representados, e não dos que
lhe são pal'ticolares, ou internos; em cuja ultim:1 hypotlJe'e
os re. pectivos representantes devem invocar a iodepenLlen
cia do seu mesmo Estado, e por oltimo prol~ tal' contra es a
verd adei ra USll rpação.

iI" Tambem deverão protestai' os mesmos repre entan
tes, si no Congresso não COl'em tratados os negocio com
mnns aos respectivos Eslauo ,ou aliás não furem tratados, a.
vista das bases por elles previamente estabelecida. como
inaltera veis; o que importaria uma supremacia entre Nações,
as quaes são ignaes en tre si.

(16) Assim o insinua Prudicl'-P," eis ele Uroil PoliLique
pago f 92,
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12,a Os negocias commnns aalgllm dos Estados só podem
ser tratado~ no Congresso pelos respecti\'os representantes,
e não pelos' os dos outros Estados; salvo si estes tiverem
dia intervir como garantes, ou m~dianeiros escolhidos. (lt.7)

(47) Garnier Pag~s no Dic. Poli,tico, verb-Congl'csso diz
que nota·se, que llOS Congressos reconheceram,se dOllS
pri,ncipios oppostos:í justiça e :í moral, e igualmente incom
pativeis com uma paz duradoul'a-'I.o que os Rtis e Prínci
pes têem verdadeiro direito de propl'iedade sobre o sólo dos
seus Reinos, e sobre seus h'lbitantes ;_2.0 que a desigual
dade de força entre os dilferentes Est.ados, pal'a elles consti
tue desigualdade de dil'eitos, coruo provam todos os factos
relativamente aos l'etulhamentos dos Estados por' taes Con
gressos; sendo que só os Estados democraticamente ol'ga
nisados proclamariam nos Congr'essos a regr'a de igualdade,
que deveda reinar' no seio de cada Nação, bem como um
Povo, ou um homem não póde ter dil'eitos sobr'l o outro.

As bases, acima indicadas para instituição, e exel'cicio dos
Congressos são principalmente apontadas pelos principaes
Publicistas1 como-Helfter-DI'oit lntel'n- § 246, Barão de
Marteus-Malluel Drplom, §§ 56, e seguintes; Conde de Gar
den-Traité de Diplom t. 2 de § 420 a pago 426, etc, sâoe ge-
ralniilnte segui'das. .

E' preito devido á verd'adil, que Napoleão llI-tem pl'OCU
rado animal' as entrevistas elltee os Soberanos da Europa
paea preparai' a promptn solução d'as graves questões poli
ticas, que se agitam nesse Continente.

Este poderoso meio de communicação directa-:1 par do
uso ali já assaz generalisado da tclegl'aphia electl'íca, hade
necessariamente trazer grande modificação nas relações di
p10'rilaticas, e diminuir' mU'j sensivelmente a utilidade e im
potancia das respectivas legações.



PARTE QUINTA

CAPITULO [

lJOS SOBEHA. TO

§ 69

IlA DJSTIi'iCÇOES DOS SOBERANO

Outr'ora SÓ OS imperadores arrogavam-se do tilulo de
J'lagestade. Depois do fim do set:ulo XV os l1eis de Fmnça
exigiram-no dos seu:; subdilos, e lodos os outros Soberano
tia Europa os imilaram.

A' cada um desses titulas tem pois ulteriormente accompa
Ilhado o de Afageslade. que sempre conservão taesSoberanos,
ainda mesmo deslb.ronisados, constiluindo-se desl'arle Reis
ti lu lares.

Hoje é o tilulo geralmente adoptado para todos os Impe
radores, e Reis, a excepção do Imperador tia Turquia, que
tem sido tratado por-Alteza (Hautcsse) - pela maior parte
dos Soberanos.

Tambem por-Alteza (Altesse)-são tratados o demais
Soberanos.

E' praxe-serem tratados lambem com esse litulo 05 80-
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beranos, que I'enuncião, ou :lbdicão 'lS corôas, pelos outros
Soberanos-amigos.

Outr'ora o titulo de Alteza· era somente conierido aos Prín
cipes da Halia, e Allemabha. Mas, este titulo de P'I"'incipe
foi-se barateando desde os Duques reinantes-até os simples
particulares, a quem os sobéranos taes successões fazião.

Epois pará se determinar bem essa qualificação fcrão ima
ginadas as seguintes distincções.

Aos Principes e Princezas de sangue lmpe?'ial dá-se o ti
tulo de-Alteza Imperial-; aos de sangue Real, e aos G?'ãos
Duques ?'einantes~o de Alte::;a Real-·AOs descendentes des
te ,ao Eleitor d'Hesse, e aos Membros, e P'rincezas da Alie
manha O de-A lleza-simplesmente. Aos Duques e antigos
Soberanos-e aos ramos cadetles ( mais moços) da França
Alteza Sereníssima. (4·8)

As Republicas nmica receberam distincções particulares.
Apenas D.•José 11 volun tariamente tratou por Altas Polencias
aos 'Estados Geraes das Províncias Unid,\s, como uma prova de
distincçã~., zelo, e coosiJeração, que ellas mostraram pela
causa commum fôra das Conferencias dtj Gestruydemberg.

Os Chefes das Republica::> são tralados por-Si?'e-vós ele.

§ iO

Em diversos Estados o::> nomes das Cidaues, e Províncias
tem servido de titulas e dislíncLivos das familias reaes-qoer
em recompensa prestada á essas mesmas localidades, quer
por usos immemoriaes-v. g. na Russia o de Cza?'ewiliz; na
FrançéL haviam os Duquc~ de Be?'I'Y, d'Odeans, ele Chal'l?'ei;, de
Bordea'UtlJ, de Nemou,'s, e de Boul'bon; na Inglaterra-os Du
ques de Yo?'ch, de Clarença. de Cumberland, de Sussex, ele
Camb?'ídge, e de Kenl; nas Duas Sicílias-os Du.ques de Sale,'
mo, Campua; na Sardenba-o Du,qtte de Genova ; naHesra
nha-o Duque de Cadix ; em Porlngal-o Duq'Ue do PO?'/,o IJ

da Beim; no BraziI-o P'rincipe do G?'iJ,o Parei etc.

(48) Pelo al'L. 105 da Const. Brazileira-o Herdei?'o Pre
snmptivo do hnperío terá o titulo de Principe Imperial, e o
t.r·atamento-de Alteza Imperial; o seu prímogenUo-o de
P?'incipe elo G,'ão-P{I,?"á' todos os mais tC\'[io o tíLulo-dp. Prin
cipe-e o l.r::ltamento de AlIeza.
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DA .rURI DICÇÃO A RESPErro nos SOBERANOS

!l3

•

E' admillicla a pratica-que nm Soberano conser,e a su'!
inl1erendencia pessoal em tOlh a sua plenitude-dnrante a
sua residencia em raiz estrangeiro, não ficando sujeito ás
leis (\0 raiz, em que se achar; o que os Publici tas chamão
exte1'1'ito1'ialidade, porque figurll-se, que elle aonde quer, que
exi ta repre enta o seu paiz, como anteriormente foi assis
explicado,

Os Publicista combalem esta pratica pela pGssibilidade de
tomar-se perigoso o dito Soberano ao Estado, que vi ita; O

que é improceucnte por ~er nma hyrotbe, e toda gratuita.,
e ainda mai qU:lsi !Junca reali:avel,

Não póllecleixar de ex.tender-see se direito á pes oas de
seu sequito e ao seu Palacio,

Todos os principios, que regulão acerca dos Diplomatas,
Gom maioria de razão devem ser applicados aos Soberano~,

que elle representão.
Esta - e-l;tel'l'ilorialidade - concedida aos Soheranos

quando viajão fora do seu territorio, não se pMe extender ao
ponto d'elles terem o direito para exercer certo actos im
portante, e graves, que exteriormente se manifestarião.

As im-pódem dirigir ordens ás Autoridade:; do:; seu
Estados, fazer promoçõe ás pessoas do seu sequito, ou
mesmo destitui-las, mas não inOigir-lhes I~cnas graves v. g.
tle mOI'le, porqnt" nesle cazo a. Nação OlO deve reI' im
passivei praticar-se um acto ele jurisdicção, e poder, que só
perlence ao seu proprio Governo. t'~9)

§ 72

QUALlFlCAÇ,\O DOS SOBERANOS Ei'ITRE SI

Os Soberanos costllmão em suas cartas, e relaç.ões qllalili-

(49) Como Iwaticoll a Rainha Chl'i tina, que a dcspeito de
haveI' abdicado a Coroa da Suecia - mandou matar em
Fontenaibleau o Conde i\1onadeschi,seu grande Escudeiro; o
que foi considcl'ado grave olfensa ú soberania da França, o
Llli1, XIV por isso gllarrlou pr'ofundo I'essentimetüo.
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car-se como-amigos, alliados. visinhos, quando entr'elles
não concorrem alguns outros titulos de parentesco, como
Pai, Jl1ãe, lrm,ão, ou lrmãa, Sobl'inho, Pl'imo.

Acha-se apenas regulada a p.'ecedencia na assignatura
dos trabalhos por o1'dem a/'phabetica do Agentes Diploma
ticos-como praticou-se no sobrellito Congresso de Vien
na, ou por SOl'te, ou alternadamente; sendo que de ordina
rio a primeira assignatura é do Agente do Estado media·
dor.-

§73

PROCEDIMENTO-NO CASO DE )...~FM.CÇ'\.O DO CEREilIONI.\L

Quando ba infracção do ceremonial, quer na correspon·
dencia, quer na escolha de titulos, ou á qualqut3r outro res··
peito, e não se apressa expontaneamente á reparar a falLa, o
Governo, que se julga offendido-a releva, advertindo ou
protestando para o futoro, ou aliás deixa de a l'eceber, até
que baja essa repa.'ação, e declara que sem ella a reenviará,
ou não a responderá.

~ 74

DOS TlTULOS E PRECEDEl'IC1AS

o Papa reeebe dos Soberanos da Christandade o Ululo de
Santissimo Padl'e, Soberano Pontiflce, Successú1' deSão Pe
dro, e Vossa Santidade. Elle aindase intitula-se7'vus ser
VOl'um Dei. (50)

Os E-tados protestantes só o consideram-Bispo de Roma,
e Sobemno da Ital'ia-ou Sobe1'ano tempo1'a1 da Santa-Sé.

APorta Ottomana-e cbamada a Sublime Porla (la (ulgida
portaL e o 1m perador da Russia desde i 731 passou a ter o
titulo de Czal', e em seguida-o deautoc1'ato?'-, autoC7'ata
de todas as Russias. (vi)

(50) ElIe costuma dar aos Soberanos-o titulo de Ca?"iss'i
me in Chrislo (il'i,-ou-dilecl'issime filio

(51) No Congresso de Vienna concedel-am-se alguns desses.
titulos-como ao Imperador da Russia-o de Czar, e Rei da
PQlonia; ao da Inglatel'l'a-o de Rei do Hanovel' : a Guilher
me III-o de Rei dos Paizes Baixos, e ao ela Prussia de Grão
Duque de Posen, e do Baixo Rheno.
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oChefe da Sublime Porta. pelo Tratado de PassanowiLz
confessou, que exislia perfeita igualdade entre elle e o Papa I

Ha tesLas corôadas, que gosam, em virtude de antigos
uzo , ou porconces ão cio Papa de cerLos titulos religiosos.
reconhecidos pelos outro Soberanos.

O Rei dos Francezes-em virtud de Bullasdo Papa cha
mara e-Primogenilo da Igreja Catholica,eRomana, eSua
TarJe Lade Ch?'islia,nissima; a Rainna da Hespat\ha - Sl1a

lla rJestacle Calholica (52); v-Rei d~ Portugal-Sua Mages
tatle FiJelis ima; titulo concedido ao Rei O. ,João V, e aos
seus successores pelo P:lpa Benl'diClO XI V, aos 23 de Dezem
bro de 1748-em con 'equeneia da sua deJicação á Sanc
ta-Sé.

O Imperador J'A.lIemanha-na qualidade de Hei da Hun
gri a-in Li Llllava-se-St(,a Magestade A1Jostotica.

O Imperador se qualiucava-O Tmpel'ador Romano sa11t
p?"l3 A'!G[J/lsto-sempel' Â'U[Just1lS-.

ORei da Inglaterra-ainda hoje se denomina - defensor
lia I'ó-, titulo oulhorgado pelo Papa Leão X.

O Rei da Polonia era conhecido-como o Rei Ol'thodoxo.
Apezar da igualdac1e"estabelecida entre os Reis, e os Im

peradores, o Papa goza de precedencia ; a qual apenas lhe des
conhecem os prote tantes, e a Rns ia não tem admitLido.

S goem-. e o~ Soberano , que tem o titulo de .ti lteza lteal,
como o Grão-Duques.

Aos lmperadora e Reis cedem a pl'ecedencia 00 a' honras
as te tas corôada ,ou os Soberano , que as têem, assi mcomo
os que as gozão cedem aos que á nã.o Lem.

As Republicas de ordinario cedem a precedpncia aos Reis,
e ImperadOl'es, mas não ao' outros Sober~nos

li Republica Franceza, depois de Llliz XVI procurou sem
pre conserrar o lugar anteriormente concedido á Corôa de
França.

A, Província Unidas dos Paizes Baixos, as Republicas de
Yl3oeza, e da Suissa ceder.1m (Iql1ella precedenGia aos Tmpe
radore ,e Reis; negando-a aliás aos Príncipes e Eleitores.

Cromwel durante o simulacro de sua Republica na Ingla
terra fez manter essa precedencia sempre por meio de Tl'a-

(;)2) Depois que Fel'l1ando de Al'agão expellio os i\louro 
da Em opa.
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tados, que celebrou com a França, e outros ~stados da Eu
ropa.

Hoje mesmo o~ Estados-Unidos da America do Norte, e
o Imperio da Poria con~ervão esta precedencia.

Os titulo, que tomão os Sobel'anu (de1rnpe1'ado1', ou Rei)
são puramen le arbi trarios.(53) e não c0nstituem en lre elles di
reito de pl'ecedencla, e alé quando esses titulas são diversos,
ou mais elevado do que anteriormente gnsavão os ditos
Soberanos, promovem o seu reconbecimento pelas outra
Potencias. Elias de ordinario o concedem, sàb condição
de não importarem taes titulas precedencia nas relações ào
ceremonial, como slJccedeu com f.; que tumon Peclro-o
GI'ande (54), [mperadur de todas as Russias, e Frederico I,
Rei da PrlJs~ia. (55)

AdignirJatle Real foi antigamente coGferida pelos Impe
radores Romanos, e derois delles pelos os de Constantino·
pia, d' Allemanha, e pelo Papa.

Na idade media, e nos llimpos modernos muitos Prin
cipes lêem tomaclo por si mesmo o titulo de - Heis - co
mo Frederico r, Rei da Pros ia; ou o tem recebido das
mãos da Nação, como em França Lniz felippe (em 1830),. Na-

(53) Póde qualq uel' Soherano-dentro em sen tenitorio
tomaI' os titulas, que Ih'aprouver ; pOI'ém, em quanto estes
não forem reconhecidos, os outros Soberanos estarão em
seu direito, negando-Ibe as honras.

PaI' isso,quando Napoleão I-declarou-se-Jmpemdor,--fez
reconheeer este titulo-pai' todos os Governos da EUl'opa,
excepto o da Grfí-BI'etanha.

(54) Pedro o Gralld,··-foi l'econhecido pela Prussia, Provin·
cias Unidas, c Suecia em ·1723 ; pela Dinamarca em ·1732 ;
pela TUI'qui{} em-1739; pelo Imperador da Allem:mha em
1745 ; pela Confederação Germanica em 1746 ; e pela Polo
nha em 17ti4.

No reconhecimento da FI'ança entl'oll a sobl'edita condição
e assim ella tambem praticou a I'espeito do reconheGimcnto
da Impel'aLI'iz-Cctlharina em -1749.

(50) F'I'ederico I Rei da Prussia-foi assim sómente recu~

nbecido pelo Impel'ador da Alleruanba,e ao depois pelos ou
tros Príncipes da Europa.

Sobre esta materia-deve-se consultar Flassan- Diploma
cia Frunceza, etc.
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poleão !lI-cm 1852; Leopoldo I-mBelgíca; D. Pedro 1
no Brazil ; D. Maria II - em Portugal; e assim corôaram-se.

O titulo de Imperadol' é sem duvida o mais eminente, se
gundo as recordações llistoricas (lmperalor, Ccesat·). eproce
den de ter o Impóradores de Roma, e Byzancio-Heis-como
seus vassalos; bem assim por haver sido primeiramente opta
do pelos Imperadores Romanos, e ao depois pelos os Je Bi
zantino.-

A sim foi consitlerarlo como mais nobre, e maisdistincto
para os Soberanos, a quem conferia mais direitos, e preroga
tívas.-até que no fim do Baixo Imperio começaram á re
cusaI-o.

Em seguida pas aram á uzal' desse Liluto os Soberanos da
Allemanha. e da Russia, e ultimamente o da França.

O Grão Sultão tambem pretende arrogar-se desse titulo,
porque o de-pandiscllah-em lingua turca corresponde a
esse titulo. (56)

§ 75

QU.\LlflCAÇÁO DOS DE CE:.'lDEN'I'ES DOS SOBERANOS

Os filhos, e filhas d'um Imperador tomão o titulo de AI
le::a Imperial, ou Real. Os p1'imogenilos d'um Rei tomão o
de Alteza Real: os filllOS destes tomão o ti tulo de Acllezas

Deste ultimo titulo gosão os filhos dos Grão-Duques, e
Eleitores d'Besse.

:Em alguns Estados ha titulos particulares, inherentes á
qualidade de herdeiro presumptivo da Coràa, como foffi

França- ode Delphim; em Inglatert'a-o de Príncipe deGal
les; em Hespanba-o de PrínCipe das AHurias; em Por
tugal- ode Príncipe Real, e o se:l primogenito-o de Princi
pe daBeira (ontr'ora-Princípe do Brazil); na Belgica-o de
Príncipe de Orange; na Russia-o tIe Czarewilz.

Em França-os Nelos, e Bisnetos do Rei :-cbamKo-se
elos e Bisnetos da FI ança,

(56) Todos o:, Sobel'unos-nos actos publicas-que subs
crcvem-decl:ll'am-Se-Oom Fulano por Graça de Deus.

O uosso tem os seguintes titulos Dorn-N-por Graça de
Deuse Unanime Acclamação elos Povos, Imperador Constitucio
nal e Defensor Perpel1lo do B1'a~'il-cm vi ['tude dos :ll'l. Il:, c
()9 da Consl.

i3
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Na Austria - os Membros da Família Imoerialtem os titu
las de Archí-Duqnes, e Archi-Duquezas. .

Na Russia-os de Grão-Duques, e Grã-Duquezas,são com
muns á todos os Membros da Família Imperial.

Na Hespanba, e Portugal-os de Infantes, e Infanta.
No Brazil-o de Principe Imperial: o seu primogeníto

o de Príncipe elo Grão-Pará, e todos os mais-o de Principe.

§ 76

RECEPÇÃO, OU HO:.'1RAS PESSOAES El'iTRE os SOBERANOS E;\[ TERR[

Tomo ESTR.r.'iGEIRO

oCeremonial de recepção dos Soberanos-não é o mes
mo em todas as Nações da Europa.

Varia pois, segundo as relações àe fiimilia, e ami ade, que
vincularem o Soberano, que fizer a visita, e o que a recebe.

Ha porém alguns pontos geralmente admitlidos, (JS quaes
devem-se considerar como regras llSllaes.

i.° O Soberano, que recebe a vi ita-ou vai em pessõa,
ou envia Principes de sua Familia, e os prioGipaes Funccill
narios Publicas da Côrte, ou elo Estado ao encuntro do que
aDlHIDcion essa sua visita.

2.° Salva-se-lhe a sna passagem pelas Forlalezas, e Navios
de Guerra, e prestam-se-lhe tod:ls as mais homas civis e
militarec:.

3.° E' annunciadâ a sua ebegada por toques de sino,
por salvas de artilharia, e grandes formatnras de tropas.

4..0 Suspende-se o luto-á sua cbegada, ou durante um
prazo curto-de sua permaneocj,ç)..

5.° Reune-se a Côrte com todo fausto, e solemnid:-ll]e.
6.° Coovidão-oo para revistas mililares, granJes festas,

banquetes, bailes, e rclpresenlações. &c.
7.° Da-se ao Soberano-recem-cbegado a precedencia, ou

á direila no passo, no lugar, e em tudo m:üs.
8.° Põe-se á sua disposição um Palacio, ou se lho dá alo

jamento no Paço Real; presta-se-Ibe emum ludo oqno pos
saservir para tornar agradavel asua viagem e visita. (57)

(5i) Silvestre Pinheiro combate estes difTcl'cnlcs atvill'('S,
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9. o M:mda-se-Ihe pagar toua a uispeza, que fizer em quanlo
estiver no paiz.

Este \150 porém não é gel'almente atlmitLitlo.
Gm lal ceremonial, exigi nelo mui tas despezas, não póde

~onceder-se indisLincl:lmente a todos os Soberanos; e o fa
zer r1istincç;io entr'elles páde promover sllsceptibilidades.

Estas r1oJ)raclasrazões têem feito, com que as testas corôa
das tenlJão aúoptados o incognito. Neste ullimo cazo, não
!la ceremouial tixo, mas somente um ceremonial de con
venção.

Quando um Soberano atravessa um palZ, sem se demorar
ou pa~sa proximo lias fronteira, é costume manda-lo com
priment:lr por um Principe, 00 por alg uma pe soa d'alta
tli.tincção, mas ~sta pratica não é m:l.IS <.lo que pora cor
t zia. (58)

pois quc, segundo a sua C'pinião, ellcs tendem á reproduzir
dissensões mui graves em sllas consequencias.

'apolcão HI, Imperador dos FI'ancezes, acaba de pl'est:ll'
quasi todas essas húuI'as, aos Príncipes-da Russia, Tur
quia, Prussia, Austria, Relgica, Gl'ã-Bl'ctanha, Hespanha, Por
tugal, clc.-pol' occasião da visita, que elles fiseram á Paris
para assistir a Ex.posição Universal.

A Pl'inceza Imperial do Bl'azil- Sua Alteza a SI'.3 D. Izabel
em 1865-te\"e a mais~olemnc l'ecepção em todas as CÔI'tes da
Europa, que vi itou, e mCI'eceu os mais subidos elogios
pOl' sua natuI'al alfabilidade.

(58) Tem-se suscitado a q 11 estão-si essas honras são devidas
ao SolJel'ano,que tem sido desentl11'0nisado,ou ba-abdicado.
-Inclino-me ú seguir a affil'maliva, porque aquella sua dig
nidade pessoal nunca se lhe póde obliler'ar pOl' esses factos;
são essas hOOl'as plll'as defel'encias prestadas por pessoas
de igual jel'archia, e que em nada pI'cjudicão á Nação; em
sumlUa pal'ece aqui mais cabivel do que nunca o proloquio
de que-quem foi Rei, sempl'e consen'a a Magestade.-

Tem-se ainda coutroverlido-si os pal'entes de uma Prin
ceza cazada, mas sepal'ada de seu mal'ido ou em di cussões
matrimoniaes-estando esses parentes residjndo em outro
lugar - tecm o direito de a!)l'açar sua causa ou pl'otegê-la
de li ma mallcil'a directa.

A opinião mais seguida é, que os parentes da dita Pl'inceza
não lel'50 esse direito-não sondo ellã casada com o Principe
reinante,porque este poderá,como Cbefe da familia e Sobe
rano do seu Espozo-prestal'-lhe a necessal'ia protecção, ch:1-
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§ 77

PRINCIPIOS {. Ul'iDA)!E:S:TAES PARA AS PRECEDEXCL\S

o Direito de precedencia con'isteem oecupar o lugar mais
honroso nas entrevistds, ou em quaes quer actos [Jublicos.
principalmente na confecção dos Tratados.

As Nações ds Europa têem sustentado renhiuos debates
sobre este ponto. que jamais puderam regular por uma
convenção geral.

Tem-se soccorrido dos seguintes pretextos:
.f.o Aantiguidade. e independeneia dos Estarlos.
2.° A antiguidade da Conversão ú Religião Ch:-istãa.
3.° Aantiguidade da familia Reinante.
4.° A forma de Governo.
5.° O titulo do Soberano, Oll Chefe do Eslado.
Entretanto, alguns meios cClOhecidos 11a para veriOcar essa

precedencia.
Assim como todos sabem- ha dllas sortes de superiorida·

de, natural, e convencional.-A primeira deriva-se das qua
lidades, qlle realmente posslle aquelle, a quem se confere;
a segunrla não faz mais do qlle suppôr estas qualidades no
individuo, que se ehama nobre, mas qlle na realidade nem
sempre as possue.

Acivilisação, as riquezas, uma grande extensão do terri·
torio. vantajosamente abundante dos dons da llatllreza. e
uma poplllação eonsideravel-são as qualidades que consti
tuem realmente a superioridade entre as Nações.

Difficil é tomar em seu conjuncto todos esses quatro ele··
mentos, porqne umas Nações, qne exceclerião ás outras rela-

ma-lo ii reconciliação, e evitar tão desagradavcis emergen
cias.

Si porém tratar-se da Espoza de um Sobcl'ano, estando ella
sempre a elle sujeita, não poderá rcconer a elle-quG! éjui7.,
e parte ao mesmo tempo. r este. caso,a justiça e a equidac\e
insinuão, que os seus parentcs, a auxiliem e pl'oclll'em recon
ciliar a Priuceza com seu mal'ido; e em ultimas cirCllmstan
cias, que promovam o seu chamamento, e a sua rctil'<Ic\a da
companhia delle i-do que a bistoria commemora divel'sos
exemplos.
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tivameille a um elos mesmos elementos--lhes ceelerão nos
outros.

Rele'ta escolber d'entre esses elementos-aqnelle que por
sua natureza prcsuppõe aexistencia de todos o oulros. o qllal
sem duvida é a população; p0rque ella exige uma grande
exlensão dcl territorio, tem numerosas necessidades á sa
tisfazer, e por conseguinte granele desenvolvimento de in
duslria, e importante acqlli ição de riquezas.

Demais, a população é de ordinario possivel delerminar
se com a mais prvximativa exactidão,

Logo-é esse elemento o melhor, e preferivel para cons
titUir a precedencia e~Lre as Nações.

§ 78

APPLICAÇÁO DA PRECEúENCIA

Aprccedencia da-se i. (I DOS actos publicas I ou esc~'iptos de
'lualqu.er especie, 2.o nas ent?'evistas pessoaes. Abase da
precedellcia mais regular, e seguida é a posse não vtciosa.

O lugar de honra é de ordinario fixado nos Tratados pelo
seguinte modo:

Lo o proprio corpo do acto, e principalmente no pream
blo tem o primeiro lugar quem primeiramente foi nomeado.

2. o Arespeito das assignatu ras-são ellas de ordinal'io eol
locadas em duas eolumnas, ficando á direita (segundo as re
gras do brazão ) e no lugar superior-a primeira pessoa,
seguindc-se abaixo a-segunda. O Illgar inferior da eolum
na da direita-é a terceira, e o que eslá na mesma linha da
columna da esquerda é a quartil, e assim por diante.

Nas ent1'evistas-(isto é-nas visitas, con(m'encias, Cong?'es
sos. Assembléas, eceTÍ?rIonias publicas) têm· se adoptado as
~eguintes disLincções.

L a Quando se trata de estar assentado, olugar de honra é o
primeiro, e dahi de~ermina-se a preeedencia.

Em uma meza quadrada, ou reJonda, oecllpada por todos
os lados. de ordinario o primeiro lugar é o que se acba em
frente d~ porta dasall; assim eomo-o ulLimo se consider:!.
o que lhe é opposto, e áconlar d'aqllelle primeiro lugar se
gue-se sempre a posiç.ão allerando-se da direita para a es
querda.

2. a Quando se esl[L em pé, ou assenlado-a mão de honra
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-é a direit,L-blo é-o que pretende n. superioriuade da po
siíjão coI loca-se á Jireita de quem Ibe é infel'ior.

Algumas vezes tambJm-é a esquerda, qne designa a pre
ceuencia, como sóe pralicar-se enlre os Turcos, e mesmo en
tre os Catholicos Romanos- in sac1"is.

3.a Na ordem liJlool'-Umas vezes-é 3. pes õa, que vai
na rrente, que tem o primeiro Jugal', e a que vai logo ap0s
tem o immedialo, e a-sim por diante.

Oulras \ ezes-o lug:U', que termina a linha é considerado
-o primeiro, bem as im oqoe lhe pr cedil, é o segundo, e
d~1i por llianle, como se pralica nas proeissõcs religiosas.

Outras veze ómfim-·-a ordem dos lugares é fixada-se
gundo o numero das pc SÓ,IS, que e seguem, como por ex
emplo-si 'ó!la doos Ingarl's·--o Ingar da freote é o primei
1'0; sendo t 'es, o lugar do meio é o primeiro; o que o pre
cede é osegundo, e o qne e segue é o terceiro. etc.

4.. a Na O1'dem lateml-Quando algumas pessôas estão
colIocadas em li::lha rccl:J., importa estauelecer as seguintes
distincções.

Ora-é considerado o primeiro lugar-o que fica na extre
midade, quer á direita quer á esquerua, e enlão a que se
segue immedialamente-é o segunl]o; e aSSlll1 por diante.

Ora-é o numero d;ls p~ssoas, cuja posição exige Llifferen
tes lugares, que fixa aorLlel1l á seguir.

Si só lla duas pessoas, o primeiro lugar é o d'} direitn.; en
tre tres pessOas, a mais uistincta-occupa o lugar do meio;
segue Bntão o dadireita, e em ultimocazo oLlaesquerda.

Qu.ando ha quatro pessóas-o lugar na extremidade da di
reita-é o segundo; o que se segue é o primeiro; o que
está na extremidade da esquerua é o quarto, e o lugar ao la
do deste-é o terceiro.

En~re cinco pessôas-a mais uistincta occupa o lugar do
meio; e á sua direita se al.:ha osegundo, e á sua esquercla
o terceiro; naexll'emidllde da direila-o quarlo, e naextre
midade da esquerda, o ultimo, e quinto elc.

§ 79

lIIEIOS DE EVIT.\H AS CO:>iTEST.\ÇÕES S01ll\E _\5 rHECEDE:'ICI.\

Para evit:tr conteslações sobre prect.:dencias admiltem-se
~IS seguintes regras:
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1.0 Os ioteressaLIos declarão-que qualquer dos lugare
deve ser coosideral!~- como o primeiro, e que a procedeo
cia momeolanea não sgrá jimais em prejuizo dos direitos,. e
prelenções respecti vas 1~ltim'l.LS et p1'imus stLnl in h'J1't3 pares.

2.° Tem-~;c:l convencionado na alLe1'1lação-isto é-que a
posição, e o logares sprão mudadas em cerlas é'pochas, se
gundo:Js idades dos Soberanos, a duração do reinado, 00
aliá pela uecisão da orle.

Nos actos publico", loda as Polencias têem hoje adoptado
a altel'lwçiio tanto na iotl'odl1ção, com{' nas assignaluras.

A sim qualquer dellas-no exemplar, qne lhe é ueslinado,
ou é expedido em sua Chan(,eilaria occupa o primeiro lugar.

Ha exemplos de recusa uessa allernação ou de declarações
feitas, qnando lrala-sellelranql1ili'ar, reservar, prútailarou
conlracliclar. (~9)

§ 80

nos nEl's DO SOnERA:'lO En! PAIZ ESTnANGElRO

E' pratica isenlar elos direilos d'Alfandega os moveis, que
um Principe traz comsigo, ou qnaesqoer objelilos, que mandar
vir para /leu serYic;o.

(59) Em resumo-a 1)I'ecedencia da-se l.°na entrada em urna
sala, a qual compete a quem primeiro n'eHa entra; ~.o no lu
gai', cm roda de uma meza-quc é a faroi' do lugal'~do meio
em fl'cnte da porta d'entrada; 3.° no passo, ou quando se mal....
cba-isto é-si se mal'cha cm fila, a precedencia é tio que aD
te-cede ou ,'ai adiante; e si se marcha de frente, a preceden
cia é do que mal'cha no meio, c ús vezes um pouco adiantaOO.

Para se evitar questões de precedallcias á meza-tem-se
adoptado escolher uma Meza redonda, collocada em uma sa
la, que tenha diversas pOI'tas d'entrada.

Para a pl'ecedencia da enti'ada-escolhe-se uma ~ala, que
tenha clill'erentes pOI'tas por onde a um tempo sê fa7.Cm en
trat' as pessoas eminentes, Seberanos, Embai:adores, etc.

O:alá, que apparecesse algum novo Cel'l.'tln/es pal'a acabar
aos g'olpes do ridiculo, tantas e tão impertinentes etiquêtas,
como o celebre D. Quixote aeaboll com a cavahll'ia andante.

Sobl'e este assumpto nada hn :i accresceotar ao que am
pIamente en inaI'am-o Conde de Garden-Tmtado de Di
plomacia, e o SI'. Nelto Paiva-ElemrnLos tle Direito das
Genles.



104 PRELECÇÔES DE DIPLO~IACIA

Em outros paizes tem-se até dispensado o direito de pas
sagem, ou entrada, sobre os objectos que são destinados para
uso dos seus domesticas.

Os abusos repetidos deram lugar a soppressão total dessas
isenções.

Não ba tambem immLlOidade sobre os immoveis, pos~ui

dos por um Soberano em paíz estrangeiro, bem corno os de
outro qual-quer parlicular.

As questões, que se possão agitar entre osSoberanos-so
bre suas propriedade:; particulares serão decididas pelos
Tríbunaes ordinarios do respectivo paiz; si bem que taes li
tígios sejão considerados-como originarias do Dil'cito In
ternacional.
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I

Ao terminal' este Compendio bem quisera fazer um pe
queno!li toril:o da Diplomacia Brazile~ra, mas nem isso me é
agora cabivel por falta d~ espaço, nem mesmo a minha
saude sen ivelmcnte enfraquecida o permiLtiria.

Apena traçarei a respeitú alguns apontamentos.
O BraziI tem apresentado perante o Mundo civilisado o

procedimento mais franco, roais liberal, mais generoso ,e
m'üs lotlV, veI em U:lS relações exteriores, do que outra
qualquer aç[o civilisacla--Vamos á infalllvel logica-dos
f:lctos mai conhecidos no paiz.

AbsLrabinuo Jas mais amplas concessões, que fez (desde a
sua indepenclencia até a feliz maioridade do actual Imp.era
dor) ás uiveI' as Potencias da Europa em os Tratados, que
com citas celebrou, como já demonstrei de pago -72 á 85
das miohas Prelecções de Direito Internacional, o Brazil
consagrou na Nota <.le 12 de Dezembro de 1846 os seguintes
principios da maiol' igualuade passiveI e até então não ad
milLido por outras moitas Nações - que na falta, ou
tenninaç{io dús ]1ralados, os Subd'itos est7'angeiros no Bra
zil cont'irnwriéio ci gOZa?' p1'ovis01'iamente dos mesmos favares
concedidos ao Commm'cio e aosS'tLbditos de outros Estados
pelas Leis do Impe1'io em geral, pelos principias de Dil'eilo
das Gentes, havendo no mesmo sentido declamção da pa1'te
elo OUt1'O Estado.

14
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Pelo arl.-Lo-§-1 doCodigo Commercial Brazileiro
os estrangeiros pódem commerciar no Imperio, achando-se
na livre administração de suas pessoas, e bens, enão estando
expre5samente probibidas no mesmo Codigo.

Entretanto, em alguns Estadosda Europa, corno - Portugal,
) pelo art.-32 do Codigo Commercial) Hespanha (pelo art.
-20 de identico CoJigo) etc. oestrangeiro não naturalisado
só negocia-sendo de paizes-com qnem haja tratados.

Alguns clamores se têm erguido contra essa franqueza da
nossa legislação Comrnercial, não so porque dest'arte oBra
zileiro póde não encontrar reciprocidade em outros paizes, e
soffrer por isso graves prejuizos, principalmente naquclles
Estados, em que °Commercio miudo, ou á retalho fôr priva
tivo dos Nacionaes, senão tambem por servir tal permis
são para desanimar a naturalisação, visto como esta só traz
encargos.

Outros dizem -que o mundo é a patria do Commerciante,
e a liberdade do Commercio é do interesse d3s Nações; sen
do que por isso a França, a Inglaterra, e os Estados-Unidos
têm prosperado, ao passo que Portugal, e Hespanha sofIrem
oatrazo em snas transaç.ões commerciaes por essa restricção.

Em seguida pelo art.-22-§ 4 da Lei N.-1777 de 9 de
Setembro de 1862-foram alteradas as disposições acerca da
navegação de cabotagem, permiLlindo-se ás embarcações es
trangeiras fazer oserviço de transporte costeiro-entre os
portos do Imperio, em que houver Alfandegas, e prorogando
por mais tempo os favores anteriormente concedidos.

Os sectarilJs d'aquella opinião-ainda pronunciam-se con
tra esta disposição--pelos mesmos motivos---de que em toda a
parte esse commercio é privativo dos Nacionaes, e a nossa na
vegação não precisava dessa animaçãõ,em urna palavra que
não fallecem para isso Navios Brazileiros.

Il

OBrazil ainda abriu no dia 7 de Setembro de :l867-sem
restricções algumas-os seus mais importantes Rios, como°Amazonas, TocilOlins, Manáus, e S. Francisco, ao passo
que a Grã-Bretanha só permi tte a navegação tio seu Rio ler
ritorial-S. Lourent:o-aos Eslados-Unidos, donos da mar
gem opposla.- Esta mesma União Americana fechou a na
\'('gação do seu Misllissipe.



Al'PE:'ID\CE 10'7

Â. Confederação Argentina havia celebrado com a Grã-Bre
lanha, e a França um Tratado sobre o direito á navegação dos
Rios Paraná, eParaguay com exclusão do Brazil, e outros
Estados.

A. Republica do Uruguay tambem havia encerrado o seu
Rio ao Brazil.

Com os fins mais humanitarios, e liberaes o Brazil tem-se
empenhado em tres gloriosas campanbas.

Aprimeira-de i849 á f85U-contra Rosas, Dictador da
Confederação Argentina, porque elle ameaçava absorver as
Republicas do Paraguay, eUruguay.

Depois da mais brilhante victoria em Monle-Case1'Os
para as armas Brasileiras--aquelle Dictador foi expellidtl, e
ficou segura a paz, e a indepeodencia dessas Republicas.

Em 1846-havia o Brazil-mandaelo a missão A.brantes:i
França, Ingl:llerra, e Prussia para desses Estados consegu ir
a coadjuvação em prol ela Republica do Paraguay, e c reco
nhecimento da sua independencia. Mas, essa missão mal
logrou-se.

Entretanto-o eximio Diplomata Brazileiro oExm. Sr. Con
selheiro Sergio Teixeira de Macedo obteve em 1847-qne a
Áustria (depois de Portugal) presta se odito reconhecimen
to ela independencia do Paraguay.

Havendo o BI'azil sotTrido muitos ultrajes, e depredações
na Republica do Uruguay, sem obter aliás as satisfações, e a
reparação, que exigira, e antes respondendo-se-lhe com
novos insultos-foi forçado á empunhar as armas contra o
barbara, e injusto Governo do Estado Orielital, resulLando o
honroso triumpho dellas sobre as do tyrannete dessa Repu
blica~Aguirre, cl a. retirada delle em beneficio do mesmo.
Estado.

ODictadol' da Republica do Paraguay Francisco Solano
Lopez, tendo pretendido n'el1a manter o mais eluro jugo
havia-se identificado com aquell' outro lyrannête.

Quando o Brazil achava-se á braços para delílellar esLe ul
timo, quando por certo não esperav:l aquella. aggressã0-foi
por elle atroz, e incessantemente provocada, e viB-se obriga
do á acceitar e tem sustentado Gorn inaudita galhardia a mais
barbara guerra que Fe. sabej-sendo que do proximo, emui
glorioso lriumpho das Armas Brazileiras·-resulLarão neces
sariamente a Itbertação d'aquelles infel izes povos, a abertu ra
elos Rios Paraná, e Par3guay-ás demais Nações do Mundo.
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Toda esta· grandlosa Cruza'da-o Brazil tem susLentado
com immensos sa'cpvfiilúos, e aHá'S sem interesse algum pro
pri'o; e tambem sem provocar a minima perda ou quebra
dos direitos soberanos, e da autonomia d'aCluelles Estados.

Sem duvida, serão compensados todos esses sacrificios
pelos gran'les beneficias da abertura de sua naveaaçãú fiu
viél'l aé eomlÍlercio das outras Nações, da consJgração e effec
tiridade das instituições liberaes, e da civilisação universal,
como é bem publico; e fio(orio III

m
Entretanto em iS42-por exigencras do l\linistro da Grã

Brelanha, na Côrte-o Governo Imperial foi obrrgado á con
cordar na inoccupação do Pirára-terrilúrio, que incontes
ta'\lelmentesemprMoi considerado como pertencente ao Bra
zH; sendo que paraassimamplilicar-se aColonia Ingleza-De
meram, eabsorver todas as lerras aujacen tes á face Aostra I da
Cordilheira do Rio Branco-foi mister expelllr dalli muitos
Brazileiros, quejá estavão estabelecidos, eaté um Missionario
de nome Francisco Jusé dos Sanclos Jnnocentes.

Em lS63-de ordem do insolente l\]inistro Iugle? Chris
tie-na babia do Rio de Janeiro-aprisionamentos ~e fizeram
de Navio's grazileiros com flagrante oITensa da nossa Sobera
I'li-a Nadonal, ir pretexlo de rerre alias, e para obter uma exa
gerada inuemnisação por supposlos prejuízos caus:ldos em
um Navio dessa Nação, que naufragou nas costas do Albar
dão-Provincia do Rio Granele do Sul.

Em srrmma, até o Governo Portuguez (segnndo tlizcm) tom
desaHenclido as justas, e rei teradas reclamações, que se lhe
tem feito por parle do BI'élZill

0'tlftos muitus factos ainda se pudei iam citar para àem6ns
~ração da desigualdade, e injustiça revoltante - cam qne Ó
Imperio tem sido traladb- principalmente pOI' aquelbs duas
Nc1ções, por de mais orgnlhosas da sua força material, ousan
do (:lor ella: qnerer medir a do direilo alheio.

longa pOTém seria: essa n~rl'éfCão, e só servitia para ang
menlar a repl;ova~ão, que deverá sempre recahir sobre esses
Éstados, qO'e élliás se dizem civilisados.
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IV

o Bra~il conta-desde agloriosa épocha da maioridade dfj
nOsso actual Imperador até hoje-dez ptincipaes Missões Di
plomaticas.

A primeira do Visconde de Abrantes.
A segunda do Marqucz de Paraná.
A. terc.eira do Cbefe d'Esquadra Pedro Fel'reira de Oli-

veira.
A. quarta do Sr. Consell1éiro Paraohcs.
A. quinta cio Visüood, dé Urllguay.
A. sexta do Sr. Conselheiro Saraiva.
A seLima do Sr. Conselheiro Paranhos.
Jt oitava uo Sr. Conselheiro Octaviano.
A nona do Sr. Conselheiro Netto.
A decima do Sr. Visconde de JéCjuitinhonl1a.

v
•t.a-A Missão do Visc.onclode Abrantes-em 1846-juncto

aos Gabinêtes de I,ondros e Paris tendia á alcanca.' delles a
sua cooperação pat'a mante!' com o Brazil a inuependencia do
l~stado Oriental uo Urnguay, e da Republica do Paraguay,
que o General.Rosas pretendia absorver, Sllbordinarde fac
to, e aggregar:í. Confederação Argentina, da qual era ()icla
dor; cóadju?ação esta á que se haviam obrigado a Grã-Bretá-'
Ilha pela soa media.:ão para O Tratado de paz aom ó Bl'àzH
de 27 de Agosto de i 28, e a França em "lrLl1de da Conven
ção de 27 de Outubro de I '!8, que celebram com aquella Re
publica.

O Ministro Alb'el'deen, dopois de ladear dos ponlos car
deaes de sa missão nas conferencias, e até de inculcar-co
mo puramente pessoaes as SLtaS opiniões (taclica Jiploma
tica, que aliá llada diminuia a autoridade dellas), ora in
vocando a necessidade do Brazil eITectuat um Tratado de ali i
ança co:n a Grã-Bretanlla, ora pl'ocUl'ando involver questões
alheias-como a respeito do trafico da escra"atura, emanci
pação della, acabou por declarar--qwJ esse negocio j,i em deoi
dido p01' aquelle Gabinete, antes da chegada do nobl'c Vi con·
de, bem como que set~ Agente Diplomatico seria habilitad'J pum
isso com as p,'ecisas ins!ntcçães.
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o Ministro Guizot do mesmo modo pralicou I eexprimio-se
quaSol no mesmo sentido.

Quando porém os Agentes Diplomaticos da Grã-Breta
nha Ousell3Y, e HowdlJn. e da França Défaudis, e Walcwslci
reconheceram a improficuidade dos seus esforços perante
Rosas, e depois de ser o Brazil esbulhado da coalição Oll co
pat'licipação- nessa intervenção Europea-por entenderem
ílfJuelles Gabinêtes (segundo pretexlavão)-que era mais P1'U
dente nao comprometl81' o lmper'io emtLma luta com visinhos,
evitando assim pal'a o futuro novos motivos de rivalidade ent?'e
CL Cô1'le do Rio de Janeiro, e as Republicas belligerlJ.ntes &c, o
que deu lugar' a um protesto em nome do Governo Imperial
por esse facto anormal de não ser ouvido sobre a sorte, inde
pendencia,e integridade do Estado Oriental, estando aliás liga
do por um Tratado, edo mesmo modo, que só praticál'a com a
Confederação Argentina. occorreu quea mesma Republica do
Uruguay sollicitára Dessa occasião, que o Brazil se aggre
gasse áquella intervenção como um elemento Ame'rivano de
p1'imei1'a imp01'tancia, e porta principai em qualqner nego
ciação com aquelle Estado.

Tambem a Missão Abrantes tinha por fim obter a negocia
ção de um Tratado de Commercio com o Zollverein. Associa
ção, UtL Liga das Alfandegas Allemãs, sob O principio dos di
reitos dilIerenciaes em favor da importação dos produclos
do Brazil.

Nenhuma negociação se pôde enterreiral', porque depois de
mui tas protelações, apenas se offereceu ao Braziluma Conven
ção, recusando-se aquella justa base, e com condicções, que
lhe seriam eslereis, e onerosas pela defici encia de sua ma
rinha mercante, em relação á da Prussia, cuja Potencia passa
ria á auferir totlas as vanlagens.

Assim mallogrou-se inteiramente essa Missão, que não
obstante durou 'i0 mezes.

VI

2. a -Em i8õ2-teve lugar a Missão especial do Marquez de
Paraná - com o fim de oble1' do Gf)V81'IW da Republicct do
U1'uguay-a 1'atificação, que recusava, dos 1'1'atacios de:12 de
Outubro de 1851-sobre limites, navegação, &c. que este
I~stado havia celebrado.

Ao I'econlleeido criterio, e singular energia deste eminen·
te Esl:lüisla deve-se o prompto, e feliz exito desta Missão,
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3. a A terceit'a Missão em i8t>f.)-foi a do Cltefe de Esquadra
Pedro Ferreira de Oliveira, a qual dirigia-se-a pedir satisfa
ção ao Governo do I:'araguay pela 0llen3a, eatten tado que pra
ticara, asoberania do Brazil, enviando inesperadamente os
pa saportes-ao Ministro Brazileiro oBrigadeiro Pedro de Al
cantara Bellegarde, que alH se achava tratando de ajustes con
cernentes a limites, navegação e commercio, entre os dous
Estados, em virtude do Tratado de 2~ de Dezembro de i850
-art. i5, e instava pela respectiva solução.

Apenas-a Esquadra Brazileira approximou-se das aguas
do Paraguay (á 20 de Fevereiro de i855) foi intimado aquella
nosso Plenipotenciario Pedro Ferreira de Oliveira pelo Com
mandante da Policia Ou,"ial do Rio do mesmo nome e em se
guida pelo Ministro das Relações exteriores-pa7'a que antes
da sua ap7'esentação olficial, afim de entrar em qualgtte1' ne
gociação, manelasse sahil' das aguas da Republica a dita Es
quad1'll- -concessão esta-que somente se lue fazia por con i
derações particulares-.

O Plenipotenciario Brazileiro com pusilanimidade annuio
á esta intimação, e apenas pôde difficilmente obter uma sa
tisfação, e duas Convenções; as quaes nada valião por serem
a reproducção de obrigações anteriormente contl'ahidas, e of
ferecião a continuação da interdicção do nso dos Rios Para
guaye Parana, alem de outros muitos, e graves defeitos e
omissões.

OGoverno Imperial houve por bem não ratificar tão inep
tas Convonçõo', e mandar responsabilisar a esse eu timido
Agente.

Eis l) triste desfecho desta missão I

VIII

4..'-- Em i8;}6-o Sr. Conselheiro José Maria da Sil"a Pa
ranhos-foi incumbido da missão de obter do governo do
Paraguay-um TI'atado para ajustes de limites com o Arazil,
e com elIeito ioi celebrado esse Tratado a 6 de Abril des'e
mesmo anno.

IX

5. a- Aquinta Missão foi incumbida ao Vi conde do Ul'uguay
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que, começou em Paris a 30 de Agosto de 1856, e acabou ao
j .o de Ju Ibo de 1857,sem resul tado algum; tendo custado ao
Brazíl 30 cO.olos de r.éis, e depois de 17 longas conferencias.

Rs a negociação versava sobre os limites entre o Brazil, e
a Gluyana Franceza.

T()àa a disous ão versou sobre a jntelligencía do arL. 8 do
Tralaào de Ulrecbt, qoe estabeleceu oRio lapock, Ott Vicente
Pin&on-COIDo limite septen!J'ional, desembocando na Costa
do rnar.,- 35 a ~.O legôas Fortuguczas do Cabo do Norte, ou
de.0raoge, aos 40 gráos, e (:) minlilto de latitude boreal,-co
mo foi assignalado pelo Cosmograpbo-mór de Portugal em
~712.

O Diplomata Brazileiro soslentou, que este Rio Iapock é o
mesmo, que !wje ·se conbece ,pelo nome de Oyapoolc ao Cabo
de Ol'auge, fu-odando-se para isso em Actos authenLicos do
Governo da Frant;.é\, e de Portugal, em documentos offioiaes,
em Marpas Geogr;).pllicos, em 17 Obras Francesas, algumas
Hespaoholas, em testemunhos Lambem valiosos de ~lmlran

tes, e pes ôas illllstradas d'aquell.l Nação, conbecedoras do
ponto de que se trata, na opinião geral della, r.la autoridade
do proprio fundaGlor daqnella Colonia; provas eslas anterio
res, contemporan oas eposte rio res ~fJuelle Tratado de ULreoht,
e por cQnseguinte mais robustas e adaptadas para sua justa
interpretação.

OGoverno Fr(lncez pretenrle ai nL1a susteo tar,.que °dito Rio
oenominado-IGlpock é o Aragu(l1'Y-O qnal lica muito ao Sul
à'aquell'outro (Oyapod-) para assim melhor avisinhar-se ás
mangens do nossQR.io-'nílal"--o (amosQAmazonas-Lo fazon
do para isso quostão philologica do Y-em-J, que apenas fi
gura no Tratado de 17 i3, B é justificado pela inL10le do idioma
portuguez, que ne Tratado de ,1700 aclmittiu as variantes
Oyapoclc, Yapock. e Japock; 2.° torturando o sentido dessa
palaVI'a-como eoergica do Wo-G1'onde, quando no mesmo
Tratauo de 000 e no Je Ulrecht cle i 713, e no memorandum
Po.rtugU.BZ de i (99) e cscreveo Rio (le Vicente Pi7jl,SOn, ou de
.OYlilp,acJ~, li\.io de OyapoQk, O,U à.eNlcentc pjnsoll-istoé-es
,pede, e 1).[0 genero;-p,o.rnão hayor maisde um Rio CQmesse
,nome ;3.° no teste.munho ue um lnglez-Offiliial (de om
cio) de nome Wil on-par certo muito suspeito; 4.° ,em um
documento Diplomalico entregue pelo Governo Portuguez
em 1699 ao Embaixador da França em Lisbôa, assignando
·á,quelle llio Oyapock ou de Vicente Pinson - a Jatitllde bo-
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real de dous gl'ÚOS, e cincoenla minull's, quando não só os
Allemãüs, ln'glezes, Hollanuezes, e Franceses deram ao Cabo
d'Orange e ab seu Rio-orna latitude demasiaLlamente meri
dional; e por conseguinte se !louve erro a respeito foi antes
,1e Astronomía d'aquella épocha do qoe eh Diplomacia Por
tllglleza, como t:l,lnbem o Marqoezde Ferroles (causa primor
dial desse docomenlo) em 1696 dava ao Cabo de Ol'ange-a
latitude de dous grci.os, e meio, em lugar de qualro, e °Ma
gistrado Mil!lan-primeil'O instigador d'aqoella cerebrina in
terpretação LI Tratado de ULrecl1t ainda dava em 1727 ao Cabo
(j'Oraoge a latitude de dous gráos, lambem erros astronomi
sos desses Funccionarios da França; 5. o baseando-se em Tra
tados, que a propria França deu por oullos, como o de 1797
ou que foram <lfI'él ncados pela força das armas de Napoleão (co
mo os de 180\, e 1804), e energicamente repellidos por D.
João VI pelo Manifeslo do -l.ode ISOS; G.O emfim prevalet;en
do-se de um erro lypographico (!laje assaz conhecido, e com
provado na impre são da Obra posLllUma-sbb o titulo ..411.
nae do Gover'nadol' P01'lugue:; Hel'7'edo, assigoando ao Rio
limile no Trat:J.do de Ulrechl; tanto mais quanto na ctlnfu
são de Iólitude 05:0 podia in(1nir a existencia de mais um Rio
daquelle nome, e aioLla cxi lindu dous Rios com o nome de
Vicenle Pinson l1everia ser entendido; o que os Portugue
zcs mencionaram no Tratados de 000, e '1713-isto é-à 4,
graus, e 15 minulos de latitude septentriooal.

Ade peito tia maiores conces,ões, que o oosso Diplomata
já razia a França, prejudiciacs me mo ao Br:J.zil, como dando
por limile o Rio Calsttene; mas que ella felizmente recusúu,
nenhum acwrdo se pôde eíIeclual' ácerca dos limi tes do nosso
terl'ilorio com o da Guyana Franceza, vindo á permanecer o
estado de duvidas nol slatlL quo, que tem reinado, !la mais de
um seculo e meio, isto é, desde 1697, (1)

(1) O illustrado Sr. DI'. Joaquim Cnetano da Silva-nas Ses
sões de 26 de Selembl'o, -lO, e ~4 de Outubl'o 'de -1851-leu
pel'nnte o ln lilltlo Hislorico, e Geographico Brazileiro-na
CÔI'le-uma sua preciosa Memoria o bre a nos a questão de
li miles-provando com a maior evidencia passivei-ser o RiQ
Oyapoclc, on de. lT'icenle Pin:!on-o único e verdndeil'o limite
do BI'azil, pelo lado do NOI'te, com n pos essão Franceza-a
Guyaua, pO" quanto não póde seI' nenhum dos seis Rios,
que a Fr::wça indebitameute pretende-a sabel'-O Amazo-

15
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x
Esla missão loi considerada-como tendo levado a ques

tão de limiles á lermos escabrosos por alguns erros t:apitáes.
Lo Ter abandonado o Governo elo Brazil -sem ser para

isso conslrangiilo por força irre. islivel-lodo o direito, Que
tinha á linha divisori(l de limit.es, a qual eslava solemnemen
te pacluada pelo Tratado do Congres'o de Ulrechl.-confir
mada pela di~posição do art. 107 elo Congresso ele Vienna,
e ampliada pelo Tratado de 28 de Agosto de 1817 ou
para melhor elizer-a abolição desse Tralado, que aliás desig
nava -que o Hio Oyapoclc a~ha'va-se situado entre o 4.. ° e 5. °

nas nem o Amguary, o Campaplwy, o Mapá, o lI1ayacaré, o
Calsuene.

Depois da mais luminosa, e irrespondivel demonstração
concluio exclamando com toda razão, que justifica, :l sua
propriedade, e elegancia.

Acabm'am-se as incerle;;as, o Oya,poc" é nosso!
Confiemos agora na França: n'essa Nafão human-itaria., que,

tem titulos incompanweis para se ufanar do predominio das Ar
mas, lJreza-se antes dos incentivos da palavra; no.o da pnlam'a
1'ispida" Ott floridamente esteril, mas da palavra virifica, transfi
gnr(ulamenle luminosa, e tramsnb lancíadamenle 1'egened6rrt;
da palavra, symbolo da razão celesle: n'essa Nação Chrislia
1lissima, que, em ve::; de cevar-se na visão h01Tifera do Deus das
Brllalhas, adom no Creador nqnella formttla esplend'ida.-QUE
O VERBO SE FEZ HOMEM,

Outro sim, meu Tio o Sr. Conselheiro Antonio de Menezes
Vasconcellos de Dl'lll11mond, que então el'a l\linistr·o Plenipo
tenciario do Brazil em Lisbôa ofTereceu ao Governo Imperial
em 1842-duas impol'lantes Memorias por elle elaboradas so
bre essa mesma questão de maximo interesse para o nosso
:paiz, as quaes se acham publicadas no L° tomo da el'udita
obra do SI'. Dr. Mf:lllo l\'loraes-sob o titulo de COI'ograp\lia
Hislorica etc. do Brazil a pago 427, e no 2.° tomo a pago 5.

Estas duas l\lemol'ias endereçadas ao Governo Imperial,
quando elle teve de l'emelter instl'ucções ao seu Ministl'o em
Par'is-(,) Sr. Conselheir'o José de AI'aujo Ribeiro pa!'a essa
negociação, são intituladas:

1._ Nola sobre (t negociação pendente para se fa;;er eflectivo o
T1'Il.lado de limites do Imperio do Brazil com a Gttytl1W Franceza.

2.- Deducção dos direitos do Brázil á pTopriedatle, e posse da
sua actwtllinha (le I'ronteira da Norte (lo llnperia do Brazil.
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gl'úos de latitwle VOI'te, 1'etimndo-se. uma lit1ha mathematica
de Leste a Oeste·· -até dncont1'ar o pal'aUelv de ::122 g1'áos de
longitude da llha de Ferro etc. ele. ;-decanindo assim o
Brnil de um direilo adquirido.

2. o Lomo li negociação era provoc:.ldapela França,ao nego
ciadul' Fcallcez pcrtencia por tanto a ardua larefa de ence
taI' a r1i:('l1ss50-Enlrp.l:l.Olo, o ~)inistro cio Negocios estran
geiro' dessa ~:l\n:o o Condc:de Waleski armoll O laço, provo
cando u nosso Plenipotencial'io-á dirigir-lhe um Memo
raorlum sobre o fundo da que<:tão, o qnal, sendo em verdade
bem elaborado, elle enviuu-Ibe com a Nula de 15 de Jnnho
de !85a-sem aliás saber com quem tinl}a de negociar.

~'essa_ memol'ias (em forma de otas) o dito meu Tio dc
mon trou lucidalllcnLe, como opina o illu LI'ado Sr. Dr. Mello
MOI'aes:

Lo Que tal negocIação não podia tel' por fim senâo-o
aj uste dos meios para seI' posto em execução-o que já se a
chava pactuado pelo 31't. 107 do Congl'e 'so de Vienna, e pelo
TI'atado de Pal'is de.28 de Agusto de 181;, que havia dissol·
vido todas as duvidas até então exi tentes, e feito chegaI'
as duas COl'ôas Fl'anceza, e POI'tllgueza-á um Accordo defi
nitivo com o consenso, e gal'antia taciLa de todas as 'ações
signatal'ia do mesmo Congre.,so de Vienna.

2.° Que lião convinha tl'atal'-se em P:ll'is aquella negocia·
ção, porljue alli-o negociado I' BI':l.zileil'O se achal'ia isolado,
sem conselho. e muito longe da sua CÔI'te, em quanto que o
da Fl'ança se achava no meio dos ~I'chivo do seu Govel'no,
c I'odeado de dil'ecç1io, e conselho; sendo pOI' isso pI'efel'i
vel chamai' essa negociação pal'a oHio d Janeiro, e no caso
de repulsa da Fl'ança-escolhel'-se urna Cidade neutl'a, como
a de Lisbôa, que mais amplamente satisfazia a3 nescel>sarias
condições.

O Govel'llo FI'ancez-apenas acceitou este ultimo alvill'e,
mas a negociação não póde ter ex.ito algum-avista das de
sal'I'as0adas ex.igencias, que em seu nome fOl'am apl'esen
tadas.

Em premio d'este, e d'ol:ltl'os relevantes serviços"':"'que o
dito meu Tio pt'estou ao Bl'azil - na calTeira diplomatica,
(abstl'ahindo dos q ue enumeram. -Eugime l\1onglave-Cor
l'espondence Constitucionelle de D. Pedl'e I--de pag. 34M a
pago 3~i3-por occasião da nossa independencia; a Biogl'ophia
dos Contemporaneos-edicção de 1836-tom. 2, pag.1421 ; e
os Relatorios dg di\'(H'sos Ministl'Os dos Negocios estrangei-
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Aresposta d'aquelle Mi nisLro- foi que por ser esse negocio
degravidade não podia ser tratado por notas e bavia sido no
meado o SI'. Ris (Ie l3utenval-diplomala aliás reconhecida
mente altIVO, e orgulhoso.

Cumpre observar, qoe n dito Ministro, nem ao menos
o tratamen lo de Excellencia presloo ao Diploma ta Brazilei
1'0 n'aqnella sua resposta, a qoal elle tambemsem reparo al
gum acceitoo.

3.° Anegociação celebrada em Paris collocou o Diploma
ta Brazileiro (por mais idoneo que elle fos:ie) isolado de todo
recurso de conselho; ao passo que o Francez nchava-se no
centro dos arcbivos. de soa Nação, e rodeado tle Mappa~, e dos

ros etc.) depois de hn"cI' occupado (dcsde 1830) u'essa mes
ma calTeira, ou alias, durante 42 :1000S o lugal'es-dc En
canegado de NegoclOs, e Consul Geraluos Reinos da Grecia,
Saxonia, e Hallovel'; nas Cidades An eaticas, nos Grãos 01.1
cados de l\Ieckleinburgo Sckwerin e Meckelemburgo Strelitz;
de Encarregado de Negocio na Sardenha, Estados Pontificios,
Toscana, Pal'ma, e apoIes; ele Ministro I'csidellte u'l:lsLes LI'es
pl'imeiros Estados; ele Enviado Extr;lOrdinal'io, e Mini tl'O Ple
nipotenciario - em POl'tllgal, tendo creado em quasi todas
essas Côrtcs (menos na Prussia) a Legação Imperjal; e quan·
do havia gasto toda a slla fortuna pUl'a mantel'-se nc~sas ele
vadas posições com toda a dignidade) foi po to em disponibi
lidade inactiva, e por ultimo-aposentado! ! !

Para se avaliar devidamente a alta cons:deraç:io, e gernes
sympatlJias, que o dito meu Tio gozavn na Côrte de Lisbôa, .
onde ultimamente estava acreditado - abaixo tl'nnSCI'evo a
correspondencia d'aquclla Cidade de 15 de Julbo de '18;)3-3.
respeito da sua despedida e embarque, a qual foi publiüa
da no Diario do Rio-de 11 de Agosto do mesmo anno, e
ainda tl'anscripta no Diario de Pernambuco d'este ultimo mez,
e anno. .

LISBOA. H> DE JULHO, A' ULTDIA HORA.

Dei noticia de passagem, que o SI'. Conselbeiro DI'ummond,
Emhaixadol' do Brazil n'esta Côrte partira pal'a a Inglaterra,
mas resel'vava algumas considerações pal'a depois que hou
ves!:'e e 'gotado a mala das novidades d'este velho e decrepito
POl'tugal.

De fac~o, o SI'. Conselbeil'o U.vul1lmond embal'cou e partia
no vapor Tágus, em direcção á Pal'is por Soutbamptoo
S. Ex('. vai residir em Paris ('om sua farnili,l.
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Astl'onomos, e Engenhei ros della, auxi Iiado poe teabalhos.
que paea. isso d'antemão se havião preparado, principalmente
quando em ,1 84 'l-já se lir,ba ajustado com a França, ~ue

a negociacão fosse tratada, e ultimada em Lisbõa.
4. 0 OMinistro Brazileiro tomou a inici:ltiva nas proposi

çõe., quando apena cumpria-Ibe acceitélr,ou regeitar a que
lhe fossem feitas sobre a questão de limites, por qllljm havia.
provocado aquella negociaçà ll .

iJ. o OMinistro Brazi leiro devia apresentar-se sustentando
o direito claro, po itivo. e reconhecido pela França-no so
lemnes tratados upradicto:o, mas nunca fazendo propo, La,,
de ser aquúlla linha c1i\'isoria pelo Cassipo?wi onCassipure-

As 3udades, flue deixa o I'. Dl'lImmond em todas a ela .
se de Lisboa, são gl'nndes e sinccl'as. A consideração e ni
que foi sell1pt'e tido o Diplomata mais antigo, acreditado junto
:í nossa Càl'le, a estima gel'al cio habitantes de Lisboa mos
trou-se no momento cle partil' tão excelleute pel'sonagem.

O Palacio de . Exc. e. teve pOl' muitos diaa cheio das pes
soas mais grad"s da capital, de negociantes, liLLeralos. de
putados e muitos empregados [lublicos. Nas v esperas de
partir o SI'. Drummond foi visitado pelo Ouques da Terceira,
Cardeal Pall'inl'ca elc.

Sua l\Iagestade Impcrial. e SI'a. Dnqueza de Bragança deu
novas provas de consideração ao distincto bruzileiro; ao des·
pedil'-se do I', Onnumond tomou nos bJ'aços a pequena Ame
lia, filba d'este senhor e cobrio-a de beijos, e de lagrimas,
porqnp. lhe despertou a mcmol'ia da illu tre princ~sa a Sra.
D. Amelin, de quem é afilhada a menina; fe7. presenle ú es
pOS'l do SI'. Dl'Ummond de um l'ico bracelete com cabello.
seus.

Além d'esse minisLcrio cOlTuptor e dos seus mais pl'esti
mosos agentes, não houve quem deiKasse de sentir a retira
da do SI'. Orummolld j não houve quem deixasse de accusar
de novo o procedimento do ministel'io dictatorial.

O Sr. Dl'Ummond preslou impol'tanles servi ...os a POI'tugal ;
o BI'azi! muito gnnhou com a sua eslada aCJui; sel'vidol' fiel
de seu augusto soberano, amigo lesl e vel'dndeiro dos illns
tres descendentes do immortal D. Pedl'o T, elle coneu em·
pre nas occasiões de perigo para junlo ao lhrono da rainha,
e tomava decidido empenho pela felicidade d'este pai7..

Os moedeiros falos, sens mais incarniçados inimigos te
miam-o de vel':\S, j)ol'que nUJlca os perdeu de visl:J, e fazia
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ii. ~l grão, MI minutos 'orle-ou pelo Coancmi-a 2 gráos
50 minutos Norte-ou pelo Colsoene ou Calsões-a 2 gráos
30 minutos N0rte, principalmente quando elle e1eclarou
que não eslava p'lr:l isso autori auo, e assim offel'ecia sem
cODlpen. ação UDla porção de lerrilorio de sua Nação.

6.° O Ministro Brazileiro-declaroll ao Francez cm uma
tle sua conferencia , que-o lelTilo7'io Brazilei7'o sob7'e que
versava toela a LlLbvidn não talia a pena, 'lue p01' elte se tivesse
umadesintelligeJncia com aFmnça,quando era deseu rigoro
so eleveI' sustentar a integridade do Imperia, ainda que cus
tasse urna desinlelligencia com a França; principalmenle :ll
tendendo- :.e, que Portugal por eculo e meio não só susten-

grandes sacl'ificios, afim de neu LJ.,,Jisal' a acção fatal e perni
ciosa d'esses falsal'ios.
• O govel'Do do Rrazil deve ter provas :1uthellticas dos I'ele
,'ant6s sel'Viços do SI', Dl'lllumond.

A mesquinha occolTelJcia, que deu lugal' :ll'etir'ada do SI',
D,'ummond, 1l0jl-l mais do que nuuca é cousidel'ada como
uma Illachinação dos seus inimigos de cú e de lá, quc á todo o
custo queriam descal'tar-sc do homcm leal e hOI1l'ado, quc
oppuolla fOl'te hal'l'eira aos seus desvarios e aos seus crimes,

O SI'. Dl'lllumond não se tOI'nou só I'ecomruelldavel pe
);lS suas bellas maoell'us, como tantos oull'os diplomatas;
além de todos esses sel'Viços, que já enumerei, além d'essa
silleel'a aITeição, que nutl'io semp"e pelos iliustl'es filhos do
SI'. D. Pedl'o I, pl'otegeu sempl'e os dc valiidos em Portugal;
a pobresa tambem chora a auscllcia do homem, que delTa
mava sobre clla tantas consolações, O bolsinho do 1'. DI'u 111

mond cstav;l sernpl'e ;lbel'to par;l o indigente, mesmo para o
simples necessitado.

O SI'. Dl'ummolld foi compl'imentado pOI' torlas as pcssoa ,
quc ellcontl'ou cm caminho para o lugar do cmbal'que.

S. Exc. estava ",ommO'Vido ao scparar-se de tautos amigos,
ao deixar um pai7., cujas recordações lhe eram tão gratas;
11m paiz, cujos h~\bitaotes aiuda ~I sua partida lhe davam t;lo
tas provas de estima, consideração e respeito!

E' pois o Embaixador IJI'asi!eiro um pcd'eito cavalbeil'o,
quc fa7. hoora ao seu paiz, e quc enohl·cce áquelles, que tem
a fOI'tun;l de trata·lo.

'ós lhc ue ejamos mil vcntu,'as, c á sua cxcellentc esposa
c filinha. »)

Abaix.o tambem transcrevo o brado d'indignação, que o dis
tiueto Deputauo SI'. DI'. Tarares Bastos-soltou na Sessão da
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lou esse uireilo, que clle nio sonbe esclarecer, como nego
ciou nos Congressos ue ulrêcbl. e de Vienna-em ordem á
fixar definitivamenle aquella linba divisaria. lendo aliá pre
ferido os eITeiLOll ua guerra, que lhe movêra a Republica
Francesa, antel:: do ql1e ratifiear o Tratado de tO de Agosto
de 1797. pelo qual a França lhe impnnha como condição de
paz-que a linha divisaria entre as rJl1as Guyanas Porlll
guezas, e Franceza passa 'e pelo Calsoenc j ao pas o flue a
Franlia recu ára-63 anilas derol -a olTerla, que o Brazil
lhe fizera no remanso da paz- por es. e me<;mo li 'iile! '0'

7.° O Mini lro Brazileiro declarando ar> Francez, que a
França, bem como oBr;lzil, nio podião exhihir um docllmento

respectiva Call1:ml, de 8 de Julho de 18G2 pai' occasião de ha
vei' 'ido o dito mell tio __ lançado em disponibilidade iuaLiva
pelo mini 1.1'0 de Estl'tlngeil'os-o Sr. conselbeil'O Taq u 's.

( O SI'. Tavares Ba tos :-Tenbo ainda uma qneixa do bon
I'ado ex-ministro.

( Pel'gunto a S, Exc. se não lhe tremeu a mão. se não teve
um certo constrangimento qU::Il,)do apresentou e I'eferendou
o decreto, que collocou em disponibilidade iuactiva o SI'.
Vrummond, e o Sr. 50dré?

« O Sr. DI'ummond, a Cam:"!ra o conhece, procul'Ou sempre
de sempenhal' com zelo as suas funcções.

« O Sr. F, Octaviano: - Apoiado, é viclima do seu zelo.
( O Sr. Tavares Bastos :-.... UITI homcm dc mel'ecimen to, e

que defendeu os iutel'esses do BI'asil (apoiados,) foi po to :'l

margem injustamente, c agol'a é collocado em disponibilida
ue inactiva.

« O Sr. Taqlles :-Ellc nfio podia estai' em disponibilidade
:lcU va.

( O SI'. Tavarcs Bastos: - V. Ex.c. não teve canele cenden
cia para com um antigo sel'vidol' do Estado; e se gasta- e
lanto dinheil'o, se as despezas, que cl'e cem a olhos visto no
ministeI'io dos negocias estrangeil'os, que muito el'a que hou
vesse da parte de V Exc, alrrumas allençõe para com aquel
le funcionaria, até que se lhe desse a sua apo eutadoria. I

ElIe acha- e hoje em Paris viuvo, cego, alquebrado pela
velhice, e enfel'midades e ..ainda de pr'ofundos ele go to j

vivendo mui pal'camente para podei' U\1car suas filha ;
sendo que talvez já tivesse sido obrigado á J'epelir o dolol'o
roso-Dale opu.lwn Bvlisario, si nfio fossem a benevola conce··
são, que lhe fez de uma p ns:.io o nosso Mag'nanimo A1onal'cha,
e os bons llfficios dc um valia o amigo -nal)uclla Curte.
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olIicial, que lhas 'e - á 4· (. meio gráos de lali tuue ele Vicente
Pinson-de Ulrecbt, o Ministro Fran..:ez ::IpresenLou-\be um
doüumento otlicial e 'Portuguez nesse sentido, sendo dOlls
vo\nmes em manuscriptu enüadernarlo com as Armas de MI'.
de Torcy det699 -;} 1. 700; os quae. continhão a cnrrespon
dencia ol'igiual do Embaix.ador MI'. de ftouillé, e nella se en
contraram doas documentosemanarlos da SecreLaria d'Estado
de Portugal-declarando que o Cabo do Norte fica em dous
gráos escassos, eo llio àe Vicente Pinson 0'1.1. de Oya]Jock ent1'e
tTes escassos eLe. -isto é-ou 2 gráos e 50 mi-nulos - etc. e
dahi a Cyaenna serão 60 legoas de costa, com alguns por-
tos. etc. .

Por esta ine:.-perada contestaçiio-o Ministro Plenipotencia
rio do Brazil procurou tirar tlida a validade d'aquelle doeu·
mento em razão de 11[0 estar datado, nem assignado.

OMinistro Francez rebateu immediatamente esta asserção,
declarando, que não era de uso diplomatico assignarem-se es
tas peças, e citou O proprio exemplo do PlenipotellciarioBl'a
ziteiro-que encetou a sua negociação com um Memoran
dum sem dacta, nem assignatllra.

8.° O Brazil commeLLeu o grande erro de encetar uma
negociação com a Fl'auça, sem previamente chamar sobre
ella a aLtençâo da Grã-Bretanba, e uas grandes Potencias sig
natarias do Tral.ado do Vir,nna de 1.8'11.>; se bem que Lalvez
ellas digão-que o Br'azilllavia prescindido do direitll, que
lhe gal'antião os Tl'atados de Utrecht de 1713, de Vieona-de
i815, de Paris de 1817 fazendo cessões á França.

Xl

A sepl.ima Missão foi do ~r·. Conselheiro José Antonio Sa
raiva em ,1864 e teve por fim instar perante o ()ovel'l1O da
nepubli~a do Uruguay, por satisfações, que tinbão sido re
cusadas ao Bl'asil, pela violação dos seus direitos, e infelis-

Registl'O estes factos I;om o inLuito apenas de torn:11'
bem patente e mais conhecida Lão clamorosa ingnltidâo e in·
justiça caIU que assim se I'etl'ibuio tanto civismo e depois de
consummida e inutilisada uma existencia inteira no alto e
melindroso sel'viço publico; assim como pal'a eterno oppro
brio dos desalmados, que para taes actos concorreram,
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mente não so não produzia o desejado elTeito, senão tam
bem teve desa troso exito.

Substanciarei pois o que se tem dito a respeito desta
Missão.

OSr.ConselheiroStraivél(lpresentou em 12 de Maio de
t8ü4 as ua!; credenciae3 ao Governo de Montevidéo.

Em Nota de 18 do mesmo mez, disse ao Governo Oriental
que para obter.se a manutenção das boas relações, era
mi'ler:

L° Oellectivo castigo dos criminosos reconhecidos, que
passeavão impunes, e occupavam postos militares, e cargos
civis do Estado.

2.° Adestituição immediata dos Agentes policiaes, que
abusaram da sua au toridade.

3.°Acompetente indemnisação á prorriedade extorquida
a qualquer Brasileiro.

4.° Asoltura de ql'!alquer Brasileiro, que houvesse sido
constrangido ao serviço dlS Armas da Republica.

f>.o Aexpedição de ordens, e instrucções ::lOS diversos
Agentes da antoridade, sob a comminação de penas para que
mais se não reproduzão taes factos.

6.° Que no sentido do Accordo procedente das Notas re
versaes do 28 de ovambro. e 3 de Dezembro ue 1857, fos
sem respeitados os certificados de nacional idade pas ados
pelos competente Agentes dos dous Governos aos seus res
pecti vos Concidadãos.

7.° Que se empregassem os meios precisos, afim de que
os Agentes Consulares Brasileiros n'ella residente, fossem
tratados com a consideração e deferencia devidas ao lugar,
que occupavão, respeitando-se as attribuições, e regalias,
que lhes erio proprias, segundo o uso geral das Nações, e o
direito convencional entre o [mperia, e a Republica.

OGoverno Oriental cún iderou este proceder, como uma
ameaça, e o fez sentir em di ver as notas que o Ministro das
Relações extertores dirigio á Legação Imperial, e em i6 de
Maio áquelle Con elheiro.

Em conferencia com o dito Ministro o Sr. Conselheiro
Sal'aiva a severou o pensamento amigavel do GO\'erno Im
perial. Ogúverno Oriental cm a Nota de 24 d'aquelle mez
e com lermos desabrido, pl'Orompeu em recriminações,
fundando-se eIll inexactas apreciações, desattendendo as nos
sas reclamações, e recusando as exigidas satisfações.

t6
/
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o Sr. Cons.elheiro Saraivá respondeu - reslalwl.ecendo a
verdade dos factos com a circumspecção, e pureza devida.

Chegando á MO[llevidéo os Ministros-das Relações inte
riores da Confederação Argentina, e da Grã-Bretanha, pro
curaram conferenciar com o Sr. Conselheiro Saraiva, e ex
primiram os seus desejos para removerem-se as difficnlda
des existentes, e offerecendo-lheossens bons omcios.

Encontrando porém elles o Sr. Conselheiro Saraiva d'esse
bom accordo, sollicítaram uma conferencia com Aguirre a 7
de Junho.

Foram assentadas no dia 9 de Junh@ as seguintes bases.
Lo Amnistia plena para todos os involvidos na guerra

civjl.
2.° Reconhecimento dos postos, que anteriormente ti·

nham na Republica, ou foram dado~ pelo SI'. General Flores.
3.° Concessão de uma quantia para o SI'. General Flores

remir as despezas da guerra, e indemnisação aos que ha
viam fornecido gado, e cavalhada.

4.° Liberdade plena de eleição.
O ponto das conferencias com o Sr. General Flores, e a

ql1elles Ministros Andrade Luna e Florencio Castellanos foi
no lugar P'unltls del Rosa1'io.

No .dia 18 de Junho assignou-se, e ad 1'cfm'endum por a
qnelles emissarios om protocollo--no mesmo sentido, e em
uma carta reservada do Sr. Flores ao Presidente da Repu
blica, expoz elle a necessidade da organisação de um novo
Ministerio para acalmar os espíritos, e reger-se o paiz, se
gundo a .Constituição.

O gO'verno Oriental acceitoll-o com algumas modificações,
que transmittio áquelles Ministros a 28 L1e Julho.

Aguirre não se mostraodo instruido d'essa carla, nem
consultando sobl'e ella os seus Ministros disse afinal, que a
organisação de um Ministerio não era uma condição para
p3Z, nem a receberia como urna implJsição, nem á ella se
sujeilaria

Recomeçaram pois as hostiliJades da guerra civil á 1.0 de
Junho, e o Sr. Conselheiro Saraiva apresentou G t~ltimatum

de 4.de Agosto, exigindo as saüsfações pedidas na Ilota de 18
de Maio, sendo qlle se no improrogavel prazo ele seis c1ws não
fossem altendidos os reclamos do Imperio~as forças d'elle
estacionadas nas fronleiras começariam as represalias, pro
tegeriam os Agentes Consulares, e os Cidadãos Brazileiros
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offendidos por quaesquer Áutol'idade ou incitados- a com
melter desordens por violencias d'el1as, ou por insLigaÇc'\o
da emprensa.

Aapresentação desse Ultimatum-pelo Sr. Con&elheiro
Saraiva-ainda sem fOl'ça bastante para apoia-lo-foi consi·
derado (segundo alguns) como um acto menos prudente.

Não obstantate deve-se rEconbecer, que o Sr. Conselheiro
Sal',LÍva di~so I) fim, que alli o levára, indicou a satisfação,
que linba dil'eito de exigir, mostrou a jusli~a das nossas pra
lenções, conquistou a ueutr'alic1ade das Potencias estrangei
ras, deslroiu as desconfianças do Governo Argentino, a pa·
tenteou os meios de q'.le lançaria mão.

Foi-Iue devolvido em termos mui descomedidos esse Ul
limat'lll1'/', declarando-se na Nota de 9 de Agosto, que o acom
panhou-por não ser digno dJ conse1'va1'-senos archivos da
Republica, e proponrlo-se o arbitramento para uma, ou mais
Potencias dec:dir :-{. o sohre a opportunidade das reclama
cões do Governo lmperial; 2. 0 admiltida essa opportuni
dade-sobl'e os meio:; praticos ele proceder ao exame, e a
satisfação das reciprocas reclamações pendentes.

OSI'. Cnselheiro Saraiv:t-conhecendo que este meio in
dicado era protelatorio-respondeu no dia W de Agosto
que, segundo as ordens do Governo Imperial, e a sua Nota de
4 do dito mez, -hião ser dadas as instrucções n'ella conti
das-ao Vice-Almirante, e aos Commandantes d'aquelles
Curpos; 2. 0 que hiria applicantlo a.. gravidade das represa
lias-até conseguir os fins da Nota de i8 de Maio: 3. 0 qne
seria pura perda apreciar as expressões do Governo Orien
tal, rectificar as suas inexatidões, e por isso devolveu a sua
mencionada Nota de 9 do mesmo mez de Agosto,

Entretanto tem-se observado. que oGoverno Brazileiro ha
vendo regeitado amediação conjunctaolIerecida pelo Sr. Mar
moI, Ministro Plenipotenciario de Buenos-Ayres -Da Côrte
do 1m perio -afim de restabeleGer a paz em Montevidéo, o
Sr, Conselheiro Saraiva acceitou alli a mediação dos Agentes
Diplomalicos da França, e Grã·Bretanha para intervir nas dis
sensões inlestinas entre aquelle Governo, e o Sr. General
l~Jores. .

Dest'arte--tem-se dito qne-oSr. Conselheiro Saraiva abra
çou alli o principio da intervenção-alheio da nossa Diplo
macia, pois que até então consagrár~ o da neutralidade inac
tiva, e a'bsolula abstenç:io politica, aliá por alie mesmo qua.·



1'24 APPENDTCE

ilficada-no Parlamento Brazildro em seu memoravel discur
so de iO de Junhode i 859--corno--a unica P?'o{ic'l.la, e salu
ta?',por ser franca, gene?'osu, complacente, ri/as não sybüina.

E' ainda forçoso confessar, que elle ao principio procurou
reaiisar essa plllitica, mas por ultimo trocou 2. po ição de re
clamante otl'endido pela a de promotor do restabelelJimonto
da paz da Republica do Uruguay; sem duvida para associar a
justiça dos nossos direitos violados - á sorte tal vez precaria de
um dos partidos militantes d'aquelle E tado, emfim expôz a
decisão d:'l. nossa causa às duvidosas garantias, ou mesmo á
passiveI infidelidade, que poJeria inspirar esse partido, de
pois do seu trillmpbo.

Na Côrte do Imperio tambem soíTreu 011e a arguição de ha
ver exorbitado de suas instrucções.

Seguiram-se logo as duas sanguinolentas guenas, que o
Brazil-á custa dos maiores sacril1cios-viu-se obrigado á
sustentar com as Republicas lia Uruguay, e do Paraguay
(esta originaria d'aquella); seudo este um dos mais deplora
veis lances da politica, que a historia patria á todo tempo
terá de registrar.

Segundo a propria confissão do Sr. Conselheiro Saraiva
no Correio Mercantil (da Côrte) de 23 de de Janeiro de 1865,
esta Missão custou ao Brazil trinta e cinco conto de reis.

XII

7. 3 AMissão do Sr. Conselheiro Jo~é Maria da Silva Para
nhos em 1865 perante o Governo da Republicado Uruguay foi
um dos mais infaustos actos da Diplomacia Brazi leire) , embora
houvesse eJle assim conseguido uma incruenla victoria. (2)

(2) Em 1858-já havia o Sr. Conslillheiro José Maria da
Silva Paranhos sidc incumbido da Miss50 especial de obter
do Govel'Do do Paraguay a cessação das grandes difficuldades,
ve"dadeiros embaraços, ou vexames, que o dito Governo ha
via estab~lecido pal'a os Navios Bl'azileit'os, que atravessa
vam as aguas do mo daq uelle nome para a Provincia de
MaLto-Groso.

Elfectivamentc-esta Missão especial deu em resultado o
Tratado de 12 de Fevereiro de i~58, regulando a navegação
11 uvial do Paraguay para os Navios Brazileiros.

No Senado em 1865 o Sr. Visconde de JequiLinhonha dc-
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ACapitulação ou oConvenio de 20 de Fevereiro de ·1865,
que elle efIectuon, logo após do mui glorioso Lriumpho das
Armas Brazileiras em iUontevidéo, solTreu no Parlamento e na
imprensa do Brasil gravissimas arguições, das quaes aponta
rei as principae".

La Que o dilo Sr. Conselheiro Paranhos con.tituio-co
mo complemento desse Convenio-3. simples menção de 'Um.
ultimalum-conlra os estylos diplomaticos; quando em taes
ajustes todas as clausula devem ser clara, expressas, e po
sitivas para evitar divergencias flltlll'aS n'elles mui frequen
tes.

2." Que contra os principias do Direito Internacional não
foi exigida a indeclinavel indemni ação das avulladas des
pezas feitas Clom aqllellaguerra.

3. 3 Que foram deixados em liberdade os prisioneiros de
Payssandú, que bavião sido soltos, sób palavra que deram de
não pegar mais em armas contra o Brazi1.

4.. 3 Que deixou á lealdade futura dos vencedores o im':
prescriptiveldesaggravo dos gravíssimos nlLrage~, que havia
mos soffI'ido, deixaudo-se de fazer consagrar expressamente
n'aquella capitulação a obrigação da puníção,que deverião ter
os autores dos barharos allenLados, ou inaudiLas atrocida
des - actos verdadeiramente vandalicos praticados em no so
proprio territorio, e contra os nossos desvalidos patricios 
pelos façanbudos OrienLaes-Atbanasio Aguirre, Bazilio rtJu
I1boz, TimoLheo Apparicio, e outros quejandos sicarios; os
quaes por esta mesma omi são voltaram pacificamente aos
seus lares, com as patentes legalisadas-que lhes foram con
feridas por um Governo considerado ilIegal, e ainda mais
por escarneo intitulando-se-soldados de todo Govemo.--

5" Que não pedira a indemnisação devida pelos extraor
dinarios prejuizos causados por aquelles vandalos aos nos
sos patricios em suas propriedades, e ao nosso paiz.

6." Que tratára somente com o General l~lore , quando
lambem devêra faze· lo com Villalba, pois que ambos erão
belligerantes, e ambos representavão a Republica do Uru
guay.

monstrou, que o Sr. Conselheil'o Paranhos era responsavel
por esses infelizes TI'atados:l que el'fío devidos todos os
males que o Bl'azil ora solfriu no PUl'aguuy; o que o Sr.
Conselheiro Paranhos vigorosamentecontestou.
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7.' Que não pedira o ue aggravo do ullrages feito! á Ban
deira Brazileira.

OGoverno Imperial declarou ao acceitar esseConvenio. que
considerava, o Sr. Conselheiro Paranbos havp.l' preterido os
mais comesinbos print;ipios de sua missão, lornaúdo-a diffi
cienle, incompleta, e humilhante para o Bl'azil e até sacrifi
c:lOdo a dignidade Nacional 1. .. (3)

XIII

Na Imprensa, e 110 Senado oSI'. Conselheiro Paranhos def
fendeu-se habilmente allegando :

L° Que tl'asladou naquelle Convenio as bases do ultima
tum do Sr. Conselheiro Saraiva por ahi adiarem-se consagra·
da3 as justas reclamações do Brazil e ser esta a promessa do
Sr. General Flores em seu omcio de 20 de Outubro de
18MaoSr. Almirante Visconde de Tamandaré·--no que (asse
y'1tslo e equitativo, e de ha1'monia com a dignidade Nacional.

2. o Que da parle do General em Chefe edepois Presidente
da Republica Oriental havia obtido a mais plena segurança
de que as reclamações do Brazil serião aLtendidas com rigo
rosa jusliça, e inteira lealdade; valendo essa declaração como

(3) O Sr. Silveira da Mutta disse, no senado que o protocotlo
da negociação dá idéa do como a cousa se passou: isto é,
que o Sr. Conselheil'O Paranhos naturalmente convel'sou com
os emissarios, mas quando se tl'atou da estipulação,eiso que
houve: assignaram os negociadores com S. Ex. no fim, mas
as estipulaçõcs foram entl'e os Srs. Flôl'es e HeITera yObes
A ditaCapitulaçâo er'a nos seguintes tel'mos ; O art. -lu diz:
«Fica felizmente restabelecida a reconciliação entre a
família oriental.)

O art. 3.° diz I'espeito á organisação dGl governo do Gene
I'al Flôres ;

O art. 4.· tl'ata de eleições de deputados e senadores. e
das juntas administr:üivas ;

O art. 5.° reconhece os grãos e empregos militares con
fer'idos até á data da assign,ltul'a do convenio :

O art. 6.° providencia sobl'c as propriedades das pessoas
compromettidas na contenda t"Ívil ;

O art. 7.° detr.rmina o licenciamento da gU:l1'da nacional e
deposito do armamento, etc. .

Eis o convenio .. ,
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empenho de honra, e acto olemne da soberania Nacional;
assim corno que um orgão omcial do Rio da Prata havia re.co
nbecidú a generosidade do Brazil ao ponto de dizer-que o
Bl'azil offendido é p,'esenle na hora do perigo, e nada pede.

3.o Que não pedira a punição dos infames prisioneiros de
Payssandú, que faltaram a sua palaua de não empunhar mais
as armas contra o Brazil j porqua nto-lo não devíamos exi
gir vinganças pessoaes p:lra não contrariar alli a intervenção
do Corpo Diplomatico.ea ellectividade da paz; 20 não deviamos
ser menos generosos do que oGeneral Flores. que concedeu ge
ral amnislia, e llle pedira, que poupasse osangutJ dos seus com
patriotas já vencidos e lJUmilbados. e pOI' i so não podiamos
offender o nosso alliado, e provocar anlipathias entre os seus;
seclariosj 3.0 que elles não deram sua palavrade não continuar
á servir contra oBrazil, e que Dão eramos em PayssanJú vence
dores unicamente pelos esforços do Brazil, assim corno devía
mos ser generosos em consideração ao nosso alijado, que oera
para comnosco, visto Cllmo si e Sf:!S prisioneiros llOuvessem si
do recapturados durante a guerra podião ou não ser fuzi lados,
e por isso não se deveria ser menos generoso depois da paz j
4. oqueelles não nos havião offeudlllo, nem preteadião fazê-lo,
assim como que depois do combate de Payssandú eaté a entre
ga da CidadedeMontevidéo, nenhumoutro motivo bouve j 5.0

que não devia-se sujar esse accordo internacional com a lista
dossicarios. documento que devia ir para a collecçõe diplo
maticas de todos os povoscivilisados, alem de dar-se-lbns por
esse catalogo dos nomes proprios grande honra, quando
bastaria para elles a punição dos crimes, que perpetraram
contra nós j 5.oque fàl'a isto não só an ti -civilisador, an ti- po
litico, e inexequível, como uma accuzação dolorosa para os
Orientaes, esem exemplo j 6. oque não tivera instrucções pre
cizas para isso, nem taes factos podião ser considerados repre
saliasdeguerraj 7.oque expediram-se as necessarias providen
cias para averiguação dos factos de que esses scelerados eram
accuzados para serem processados administrali va, e judicial
mente j 8. 0 que desses factos precizava e clarecimentos, e
os exigira ao Presidente do Rio Grande do Sul, sendo que taes
factosestavãocomprebendidos no at"l. 2doditoConvenio, bb
titulo de c1'imes communs e polilicos, grandes altenlados con
tra a humanidade, a cuja expiação ficaram sujeitos aquelles
individuas, segundo a interpretação então discutida e logo da
da entre os plenipolenciarios d'aquelle Convenio, e outra.
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pessoas, que nelle intervieram, como o Secretario, Traduc
101', e Empregados da Legação ; lO.o que depois da paz, não
era possivel punir actos taes; H.o que por Decreto do Pre
sidente Flores foi in~tiluido um Tribunal para punir a car
nificina de Quinteros, em qUA foram vicLJma muitosBra
zileiros; 1'2..° que, embora Herrciras y Obes escreveS5e,
que o3rt. 2.° não tinha execução para os crimes polIticas,
logo em virtude <.leste art. foi que b.lixou aqnelle Decreto.

4.° Que elle não podia traetar directamente com Villalba,
porque L° pela intervenção diplomatica, em que figurára o
Sr. Conselbeiro Saraiva, o Sr. Gl?neral Flo('es tivera o I.larac
ter de belligerante, e com maioria de razão, quando viclorio
so; 2.° queaquelle accordo pela exigencia dos alliados eleva
va llestie logo á Presidencia doGa verno Sr. Flores; 3.°Cjueelle
não podia tractar com dous Governos da mesma Nação; 4.°
que a respBito decompromissos-o Brazil só podia tractarcom
o seu alliado,sem dever consentir em pêar-se com quaesqner
restricções, que o Sr. Yillalba se lembrasse de suscitar-lhe;
5. ° que nã0 tinha que tractar COOI o governo decahido ; 6.°
que para respeitar o Direito Publico dos tre: Estados (Repu
hlicaOrieolal, CGnrederação Argentina eBrazil), e evitar re
clamações do Governo de Buenos Ayres, bb pretexto de 0(
fensa á independencia d'aquella Republica, (o que succede
ria, si esse Convenio pudesse ser iniciado pelo Ministro do
Brazil), foi de indec1inavel nec ssiJade celebrar-se o ajuste
sobre a queslão interna, doml'stica ou de família entre o Sr.
General Flores, e oSr. Herreira yObes-por parte doSr. Vil
lalba; c tendo sido ouvido oMinistrado Brazil, depois da cele
bração do mesmo ajnste para declarar se acceit:l.va, ou não,
a Slla resposta foi que esse Convenio parecia digno da civili
sação cl'aquella Republica, e dos bons desejos das partes con~

tl'actan tes.
~.o Que não pedira satisfação pelos ultrages feitos á nos

sa Bandeira em Montevidêo, pouco depois <.le estar sitiada
essa Cidade á 9 de l"evereiro dü 1865, porque-t.o não foi
a bandeira, qne lá arrastou-s , pizou-se e enxovall1ou-se,
mas sim um lenço de assoa?', ou outro f(11'1'apo comprJdo,
ou roubado da loja de um aJélo- pelo Ministro da Guerra
Susviella, Coronel Lamas, e uns moços, embora u'elle fi
gurasse o augusto, e sogrado symbolo da nossa Nacionalida
de; 2.° taes symbolos não têm valor senão postos nos seus
lugares, proprios sendo por isso que a CVl'ôa na cabeça dos
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Reis significa-soberania, e na do actor-representa Come
dia, a espada na mão de um General aponta a gtol'ia, e nade
um aHageme-quer dizer-instrumento para Li mp"r, eahos
tia convertida em corpo, alma, e divindade não é mais-an
les da consagração-- do que uma delgada roda de massa de
pão azymo; 3.° que em virtude desse ultrage-quando no
dia 22 de Fevereiro d'aquelle anno entrou em Montevidéo
uma brigada nossa, foi saudada a Bandeira Brazileira pelo
forle de S. José--com 21-tiros ;-4.° que elle havia esti
pulado com o Sr. General Flores, que a demonstração de
honra, e amizade por e se facto- eria dada peranle os
doas exercitas (Imperial e Oriental), sendo a Bandeira ar
vorada por um dos mais bravos deste exercito-o General
Cal'aballo, segundo adeclaração esponlanea do mesmo Sr. Ge
nüral Flores, cerimonial este que não póde ser levado á ef
feito, porque depois ue promulgada a paz, aquartelada uma
brigada no SI!. em lontevidéo, ali já lluctuando o emblema
da nossa Nacionalidade, e ali tambem achando-se a Legação
Imperial, o nosso Almirante entendeu, que posto tivesse le
vantado o bloqueio, não devia communicar com a terra, sem
que (osse dada a salva á Banddra Brazilelra, a qual teve lu
gar em substituição áquella saudação; 5.0 que em o pro
tocollo 7'cslJ?'vado. e addicional ao de 20 de Fevereiro foi con
vencionado e se levou á e.fIeito-serem temporariamente
expatriados - senão sahissem espontaneamente-os altos
Funccionarios da Republica pelo desacato ao Pavilhão Brazi
leiro-na vesperas da paz, e nas Ruas de l\iontevidéo; insul
lo, 'Jue não deveria ser considerado como fei to pela Nação Ori
enlal ,e aotes ella altamente o reprovava; assim como que não
poderião esses compl'orneLLiuos vollal' ao seu paiz, sem o as
sentimento do Governo Imperial, o qual ainda não concor
dou s.)bre o prazo da expatriação; 6. 0 que se mandou syn
dicar do insulto feito por Susviella, Polameque, e outros ã.
Bandeira Brazileira para serem processados administrativa,
e judicialmente.

Concluiu o Sr. Conselheiro Paranhos a sua defeza, dizen
do que-si aqllelle Couvenio de 20 de Fevereiro por elle cele
br:lc1o era honroso, e foi digno ele approvação do Governo Im
perial, este o não devia demillil', e pOl" maneira tão rude ;
e si não era honroso, o não devia ac~eitar, tanlo mais quan
to foi celebrado, dependenle de approvação-cbd 1'e(c1'en
durn.-
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Outro sim, dis'e o mesmo SI'. Conselheiro Pal'anhos, que
-si a deficieocia notada 00 dilo Convenio era essencial, não
podia o Ministro approva-Io, sem se tomar solidario com o
plenipoteociario; e-si era accessoria, de pouca monta, e sem
tomar indigno o acto- não era preciso tanto escarcéo, nem
tan ta severidade para com elIe.

XIV

Esta defeza do SI'. Cunselheiro Paranhos foi impugnada pe
Jas poderosas vozes dos Sl's. Conselheiros Silveira da 1\101ta,
Furtado, Dias Vieira (Ministro dos Negocios Estrangeil'Os)
pelo seguinte moela:

Lo Quea forma desseConveoio era original, porque sendo
:J. capitulação de lima praça sitiada por dous exercitas,
rendeu-se ella a um só, e o menos forte, além de não encer
rar :IS bases-com que foi celebrada; e ainda referiu··se a um
acto offerecido em épocha anterior, sem attender-se ás ulle
riol'es circumstancias, que occorreram.

2. o Qne o Sr. Constllbeiro Paranhos não devia mostrar-se
sa.tisfeito com as promessas do Sr. Gerleral l"lores, e com a
queda do governo, que reputava illegal, e sim incumbia-lhe
reclamar positivamente a satisfação dos damnos, e dos in
sultos cansados ao seu paiz para. cumprir a sua missão,
salvar a digoidade, e não conJpromeLLer a politica do Impd
rio; sendo que por esse seu reprovatlo procedimeoto-suc
cedeu, que na hora do tleseolaoe, quando vicloriosos esta
vão, o nosso exercito, (3 armada, e o go'"erno da praça se
havia rendido á discreção, o Envi~do tio Brazil, seu ex.erci
to soa armada-tudo eclypsou-se, as satisfações, que de ple
no direito llle erão devidas-foram completamente olvida
das; em uma palavra o Brazil gastou milbões---para essa
guerra, que tendia á desagravar-se dos grandes ultrages, e
ficou sem indemuis:lçao algllma.

3. o Que contra as asserções do Sr. Conselheiro Paranhos
-sobre a irrespoosabilj,clade dos presioneiros de Payssaodú
ergue-se o testemunho solemne do Sr. Viscoode de Tamal)
dare, que os accusou de terem sido perfldos, e gozado da
mais completa impunidade.

4. 0 Que mal consillerou o Sr. Paranhos-os alteotados de
Munhoz, Apparicio, eoutros ua. Cidade de Jaguarao, como po
eira da gnerra--e que pOl' isso se não deverião fazer exigencias,
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de amor pl'oprío contra individualidades, que foram venci
da -·por quanlo taes crimes foram horrorosos, a ju tiça e a
moral publica clamavam asua punição, ao passo que mlelra de
todo aquelle Convenio ostensivo de 2 de Fevereiro não se co
gitou, nem ba uma só p~l.i.vra, se quer, que com isso lenba re
lação, ou hajasido atLendida a mesma puniçio ; e muito menos
no seu espirita, visto como a lei criminal é essencialmente ter
ri torial, enão alcançaos actos crimi nosos, fórado territorio do
seu respectivo paiz ; 2.° que parduas vezes repetia o Sr, Ili
nistro das Relações exteriores da Republica Oriental Carlos de
Castro em suaNotd de '12 de Março ele i8G5 ao mesmo SI'. Pa
ranhos, e no offieio por elle dirigido a 14 cio mesmo mez e an
no, aoConsul Brazil-nos seguintes lermos bem expressivos
---que o Governo Oriental mostrava a sincel'iàade com que
queria sali fazer asjustas reclamações, ordenando para D. Ba
si lioMo nbozser trazido áCidade ele lVlontevidéo afim de respon
der pelos factos, que se lhe imputavão. os qnaes, pareci:l, que
como tiveram lugllr em territorio Brasileiro estavam fóra àaju
risdicção da Republica; 3.° que no commentano reservado,
que acompanhou ao Com-enio não lta tamhem uma só pala
vra, donde se possa inferir terem sido atLendidos aqoelles
atLentados, praticados em Jaguarão; 4.° que si aql1elle Con
venio ostensivo de 20 de Fevereiro-era um pacto da fami
lia Orienlal-~como qualiuca o praprio Sr. Paranbo no
Commentario reservado, com que oacompanbou-é logico,
que não podia comprehender aquellas o[ensas, embora em
um documento partlc01ar-o Sr. General Flores, nosso al
liado, se houvess'l compl'Omellido á dar assastifações devidas
ao Brazil,-e não o Sr. Villalba -que era o Representante
da Praça, que capitulava; 5.° ql.lesi oSr. Conselheiro Paranhos,
consideroll taes actos de vandalismo praticados por Munhoz,
e Apparicio--como crimes politicas, segundo disse, accres
centando, que por essa forma fc.ram contemplados no art. 2
d'aquelle Convenio, e si erimes politico são somente os
perpelrados conlra o Estado. segue-se, QOJe não podiam
aqllelles crimes praticados contra o Brazil ser consideratlos
debaixo oesta qualificação: 6.° si effectivamente taes actos
não crão c7'irnes politicas contra o Estado Oriental, c sim 7'e
p7'esalias de guerm-(como lambem considerou o· SI'. Con
selheiro Paranhos)-não podiam ser considerados puniveis
naqueIle Estado, uma vez, que foram perpetrados no Brazil ;
7.° que, quan\10 mesmo aqnelles allentados estivessem Llebai~
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xo da classificação de crimes politicos, não bavendo nalLegisla
ção Penal d'aquella Republica-- pena alguma para elles im
posta, os seus TriLunaes não podião delles tormar conheci
mento, e por conseguinte quaudo iJ. dita clausula do art. 2
do referido Convenio pudesse dar-s.e essa interpretação, se
ria sem sentido, e sem applic~ção alguma, sendo por i::;so
:Jue o Sr. Berreira, Representante do Sr. Villalba, disse que
esseart. 2 nada significava em resomo, e não podia fazer mal
algum; 8.0 que si a mesma clausula do art. 2 do dito Conve
nio se refere aos c?'imes communs não pódem ser considerados
como taes os praticados no Brazil-territorio estrangeiro pa
ra os seus autores, que erão Agen tes do Governo Geral do Esta
do Oriental em acto de guerra; 9. o que como oart. 5 do mes
mo Convenio mantem os postos conferidos até a respectiva
dacta-necessariamente e 'sa mesma clausula servia de ga
rantia ou guarda áquelles sicarios nos postos, em que pra
ticaram taes attentados, longe de sofTrerem ao menos a des
tituição delles: 10. o que si no art. 1 do dito Convenio se
disse que-nenhum 'individuo pode?'u, Se?' accusado, jttlgado,
nem pe?'seguidq PO?' suas opiniões Ott actos politicos, e mihta
?'es--exercidos n'aq uella guerra era consequente, que no art.2
do mesmo Convenio não podião e tal' comprehendidos a ~ uel
lesscelerados, aurores de roubos, uepredações, incendios. de
floramentos, ataques ao pudor, arrancamentos de olbos de
victimas inofIensivas em Jaguarão; 11. 0 que ainda quando de
ficientes, incompletas, e não especificadas fossem as informa
ções prestadas pelo Presi(~ente da Provincia do Rio Grande ao
Sr. Paranhos sobre esses attentados praticados por Munboz
e Appari1iio (as quaes ElO principio elIe disse não ter recebido
e ao depois em sua correspondencia no Jornal de Convenio
da Côrte de H de Março de 1865-confessou, quando foi
contestado, haver-lhe nisso falhado a rnemorja), porque ne
nhum Pai da desgraçada estuprada, nenhum mariúo, cujo
pudôr houvesse sido violado paI' esses assasinos e ladl'ões iria
declarar os seus nomes para ficar, como um padl'ão de gloria a
tão infames gaúchos, era tambem digno de seria observação,
que o proprioSr. Conselheiro Paranhos tivessse dirigido a {6
de Fevereit'Q de 1.865 ao Almirante Brazi!eil'o uma carta re
mettendo-lhe outra para ser publicada nas Gazetas de Bue
nos-Ayres de um dos Consocios, ou Cbefes sôb as ordens do
dito Munhoz, na qual confessava o roubo de propriedades,
violação de mulheres, e os outros grandes aLtentados na
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Cidade de Jaguarão, e ac?'esce'Jllava o mesmo Sr. Conse
lheiro Paranhos qlte com laes bandidos não podia mais ha
veI' l?'ansações ; e por conseguinte cra incontestave), que não
havia somente noticias vagas, a tal respeito, como elle aflir
mava.

~.o Que, embora a paz fosse incruenta, não correspondeu
aos esforços, nem desagravou as injurias, que o Brasi-l ha
viasoíIrido porquanto--Lo Sr. Villalba propoz a rendição da
praça aoSr. Flores somente,e aquelle Convenio foi celebrado
entre os Srs. Flores, Berreira yObes, por parte do mesmo Sr.
Villalba, ao que tudo o Sr. Con alheiro Paranhos conservava
se mudo, contemplando este resultado, e e'quecendo-se até
das condicções formuladas pelo Sr. Visconde de Tamandaré,
quando smgiram as primeiras condicções de paz; 2. 0 em
frente de Monlevidéo estavam o Brasil-como belligerante,
embora alliado do Sr. General Flores tambem reconbecido
bellígerante pelo proprio Sr. Paranhos, e por conseauiote a
capitulação deveria ter sido tratada com ambos, e não com o
dito Sr. Flores somente; 3. 0 o Sr. Villalba deu satisfações á
Confederação Argentina, e desdenhou tratar com oBrasil, de
sorte qlle oSr. Flores assumiu olugar do nosso Enviado-tra
tando de Potencia á. Potencia com o seu governo vencido pelo
Brasil,e tomando o commando em chefe; ao passo que o nos
so Exorcito,e General ficaram quedo, eatéparer.ia que as Ar
mas Brasileiras chegaram victoriosas até Montevidéo para le
vantar sobre bayonetas a cadeira, ondese deveria assentar o
novo Presidented'aquella Republica,e inter ir na sua questão
intestina e ficar comprometLida a politica do Imperio; 4. 0

naquelJa capitulação deveriam intervir de um lado Sr. Villal
ba, e os seus Generaes ou Commissarios, e de oulro lado os
dous Generaes Brasileiros de mal' e terra,e o nosso alliado
co-belligerante comnosco contr:l a mencionada Cidade; ~.o

aindaquilndooSr. Villalba tratasse com o Sr. General Flore ,
sobre a reconciliacão da familia Oriental, como disse o Sr.
Paranhos, isto não' tlispensava outro accordo para que a praça
se lhe entregasse, e se acautelassem os interesses do Brasil,
que de nenhl1m· modo estavam comprebendidos n'aqllelle ac
to; 6. 0 si todo aqueHe Convenio de 20 de Fevereiro foi somen
te sobre a reconciliação da família Oriental, como affirmou o
Sr. Conselbeiro Paranhos, é claro, que os negociadores, Srs.
llerreira y Obes por parte dos Srs.Villalba,e Flores, nosso al
liado, e co-belligeranle comnosco, prescindiram completa-
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mente da apreciação das que?tões puramenle Brasileiras, e
por conseguinte n'elle não foi admiLlida a applicação, que ora
se pretende dar ao art. 2 contra Murlhoz, Apparicio, eoutros
sequazes pelos atroses rnaleficios, que praticaram em Jagua
ramo

6.o-Que-si não houve in uILo á Bandeira Nacional, por
que-não fôra arvorada por pessoa competente, e era um
simples panno com as côres da nossa Nacionalidade e com
prado na loja de um adelo, excusado fôra impôr em um Con
venio reservado ao nosso alliado a humilhação, e odisioda
de uma satisfação; e si não era panno com aS côres da Na
cionalidade, e snTI uma Bandeira, soffreu ella um insulto,
então era de indeclinavel necessidade uma plena satisfação;
_2.0 effectivamente a Bandeira Brazileira foi arrastada nas
Ruas Publicas, na lama de Montevidéo, ao passo que confrou
se, e esperava-se uma triste, problernatica, insufficiente,
mesquinha, e vãa satisfação, que vergonhosamente e ás es
condidas se consagrou em um protocollo reservado;- 3. 0

todas as Bandeiras sã@ compradas nas lojas dos adélas :
4. o admi ttida aquella materialisaçlo dos sentimen tos moraes
da humanidade-não haverá mais insultos ao pudõr e do hon
ra, em uma palavra tudo de mais sublime, esagrado-serão
sem significação nada importariam os objectos pbysicos,
sem o valúr moral, que os ennobrecem, e os elevam
ante o espirito; pelo que de nada valeriam as barbas de D.
João de Castro, dadas em penhor de sua palavra, e apenas
servil'iam para compõe alguma ma.cara :_5. 0 si a Bandei
ra é um symbolo sagrado, que só tem valor-quando posto
em seu Jugar-segundo disse em soa defesa o Sr. Conselheiro
Paranhos, bem como-a hostia consagrada nas mãos do Sa
cerdote, tem tão elevada significaç[o, e antes disso- é uma
delgada roda de pão azymo-dever-se-bia reconhecer o ab
sllrdo -que só oacto produz a intenção do insutto,e não opro
prio insulto, quecaracterisa o acto ;-6. 0 que, embora fosse
um trapo pintado petos insultadores, mas tendo sido ligado
á elle a representação do symbolo veneravel, á qoe se aBade,
a intenção estava bem demonstrada, e o crime exigia publica,
e completa reparação; 7. 0 si prevalecesse a comparação do
trapo-poder-se-hia dizer, que não deveria ter crime um in
dividuo, que comprasse em casa de um Jdéto, e se vestisse
de ornamentos sacerdoL~es, e trasendo uma delgada roda de
pão azymo, procurasse celebrar um Omcio Divino,;quando as-
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sim a intenção assaz revelada uemonstrava c:lbalmente o
delicto, e es e pedia severa punição; 8.° que é certo ter fluc
tuado galbardamenle a Bandeira Brazileira na praça de Mon
evidéo,ehaver sidosaudau~ com a salva do e tylo, masquan
do o canbão Orientaljá não obedecia aos nossos oíIensores,
e inimigos ( de quem procuravamos o devido desaggravo),
e por onlemdo Sr. Flores, nosso alliado, quede outro modo
não podia praticar ;-9.° a salva reciproca trosada pelo forte
S..José, e a corveta Bahiana não tinha referencia áquelle gra
vissimo insulto feito ao Pavilbão Brazileiro, mas sim-era-nos
devida desde que entrava em Montevidéo-o nosso alliado pe
lovictorioso esforço das nossas arma~ ; e si os ultrages não fo
ram feitos á Bandeira Brazileira, emblema sagrado, que repre
senta o nome visivel da Nação, e sim simples trapos, inuti[
foi por certo gastar polvora com 21 tiros p:lra sauda-Io; 10.°
que 0proprio Sr. Conselbeiro l'aranbos prescindiu da exigen
cia,que fizera com o Sr. Visconde de Tamandaré a 1.7 de Feve
reiro-como cond icção indispensavel de qu::dquer arranjo-a
saber, aprisão de 'Carreiras, e dos barbaras, que insu1Laram a
nossa Bandeira; e como não fosse dada a digna satisfação ao
nosso Pavilhão, aioua por ella insistiu o mesmo Sr. Taman
dará, e ficou elle por ultimo uesconLente, e não apreciou a in
signia a bordo do ~eu NaYio.

xv

Os Srs. Conselheiros Furtauo, e Dias Vieil'a, Ministros de
então-di seram que acceitou-se o CODvenio, em que oBra
zil representou corno mero comparsa, quando era principal
prutogonisla, com todos esse;:; defeitos, porque elle havia tra
zido a terminação da guerra de Uruguay, e a pacificação da
Republica; sendo que esses defeitos poderião seI' anados,
mediaJ'lte reclamações.

Replicou ainda o Sr. Conselheil'o Paranhos com mais JOl1S
longos discursos~que proferia, e um Opusculo, que publi
cou sob o titulo A Convenção de 20 de Fevereü'o-dizendo
mulalis m'l.~'amtis.

XVI

os discursos dos 51'S. Ministros da Justiça, e dos Estran
geiros, e do Relatol'io deste-consta- que o dito Convenio foi
consideratlo deficídnlc pelo respectivo Gabinete; sendo os
motivos por ellc apresentados pa.ra isso e a demissãO do Sr,
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Conselbeiro Pal'anbos-Dial'io Oifi'icial de 4, de J1aio-os se
guintes:

L o Porque não acautelára a punição dos allentados, que
se attribuem aos invasores da Cidade de Jaguarão.

2. o Porque não foram castigados os prisioneil'os de Pay
sandú, que lomaram al'mas em Monlevidéo.

3.0 Porqne o insulto feito ás cores da nossa Nacionalidade
não tiveram reparação condigna.

EntreLanto procurou-se demonstrar, e provar.
Lo Que os factos do J.iguarão não foram esquecidos, e que

achavão-se comprebendidos no al'l.- 2 -do Convenioa .ius
tado, mediante o concurso, e assentim~nto do Ministro Bra
zileiro entre o Sr. General Flore.s, o alliado uO Imperio, e Sr.
D. Tl10maz Villalba, o Prosidente de l\1ontevidéo.

2°. Que uão se póde assegurar-á pl'iori-qúe os ex.cessos
do Jaguarão foram autorisados por Munboz, o qual pa.ssava
entre os Brasileiros-por um Gomem honesto, e moderado;
sendo que a Ordem do uia clesse General-·de 20 ue Janeiro
de 1865-prova que elle os não auLorisou.

3. o Que com a carta, llue elle (Sr. Conselheiro Paranhos)
escreveu ao Almirantedeclararlllo-lhe-que mandava ao Leal
para publicar uma carta de um dos cbefes de Munhoz-con
fessando que a sua gente saqueou, e violou famílias noJagua
rão, bem como que com taes bandidos não havia tl'ansação
possivel,-apenas elle~quiz exprimir apressadamenle um juizo
particular; oque não iniluia sobre a soluCão da nossa questão
em Montevidéo.

4.o Que os prisioneiros de Paysandú, ainda quando hou
vessem tli\1hidO a Su:J palavra (o que se nega) não podião fa
zer uma excepção á amnistia geral, ser~ oaensa do caracter
generoso, e da dvJlisação dos Brasileiros.

;'>,0 Que não bouve insulto áBandeira Brasileira, na bacha
nal, que alguns energumenos do padíclo vencido represen
taram nas Ruas de Montevidéo, no intuito de excitar o fa
natismo de seus seCInazes, quando aquella Cidade já se acha
va cercada pelas forças alijadas de mélr e terra.

60
• Que isto fôra uma acção nojenta, em iseravel, ultimos ar

ranc.os de uma colera impotente; sendo'ql1e este ultImo facto
o Gabinete ue 30 de Agosto foi colher nos proprios pasql1i os
de Montevidéo (nas columnas do papelucbo-Paiz,) nas ves
peras da fuga vergonbosa ue seus autores para dal'-llle as bou·
ras da discussão ante o Senado Brasileiro.
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7, o Que com e(t\·ito ltouJe uma sal\'a de 2'l Liros ao symbo
lo sagrad'o da nossa Nacionalidade, dada cóm éHjuelle motivo, e
em nome ua Nação Orienlal, pelo alliado do Brasil, apenas
este entrou em Montevidéo, e quando já era por todos reco
ullecido como primeiro Magistrado da Republica.

S. o Que aquella salva de 2'1 ti ros não se pMe considerar
como a que por mem corte:;'ia se dá nas relações officiaes.
por quanto mais de um confli(jto, mais dê uma questão de
honra entre as Nações tem sido resolvida-por esse meio
como ha poucos a[Jnos succedeu em Pernambuco com o
Coo ui Francez, I

9.° Que essa salva não podia ser ordenada pelo Sr. Yillalba.
como alguns pretendem, para dar-lhe valor, por quan.to em
virtuue do Con venio de 20' de Ifévereiro elle d~sceu á cond\
\ião de particular, e representava a facção venci(ia em Monte-
"idéo. - '.

W. o Que- sem embargo de tào pondero as satisfações -já
em homenagem aos legitimos ressentimentos nacionaes, e já
na previsão das cõres, que a malevolencia poderia dar ao fac
lo em questão, não ficou elle impune.

1Lo Que os principaes autores da dlludilla bachanal, con
furme foi estipulado em protocollo reservado, (o que aquelles
Ministros adrede occnltaram), não seriam obrigados à sahir
fóra tIo seu paiz, si houvessem feito logo espootaneameo.te,
e que, em consequencia d'aquelle escanualo, e por força d'a
quella estipulaçã.o, e tão elles inhibidos de regressar ao sólo
natal, em quanto outra cansa se não accoruareotre o Governo
[mperial. eoda Hepublica; sendo que essa expatriação (alem
d'aquella 'atisfação) conciliava a upiniiio delle (Sr. Cansei beiro
ParaIlhas) com a do Sr. Almit'ante ViscoQde de Tamandaré
em ponto tão sensivel de pundonor nacional.

\2. 0 Que si elle (Sr. Conselheiro Paran.bos) havia rnaoifbs
tauo a .lIa (lpiniio individual-em officià reservado ao Gover
no Imperial, a qual era con traria á que elle sustentava osten i
vamente perante o estrangeiro, assim procedêra para b'ir
tanto quanto permillia sl)a Gonsciencia, de accordo com o
nosso AlrnÍl'ante.

13,0 Que o Sr. Mal'echal Menna-Barretlo, hoje Barão de S.
Gabriel, a quem elle (SI'. Conselhei 1'0 Paranhos) consultou, re
conheceu. ctlle o nossu Almirante reclamava por esse insulto
maior satisfação, do que a que elle tinha mesmo es'ipul<ldo.

H..o Que elle(Sr. Gonselbeiro Paranhos) não de\'ia exigir,
18 .
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sem ordem do Governo. a demissão de militares, qne só po
dem perder as patentes-por sentença, e muito menos a de
um membro da Côrte Suprema de Justiça; cargo tambem
vitalicio. e Je eleição da Camara Legi lalira.

Hi. o Que del'iamo-nos mostraI' generosos, não por mero
sentimentalismo, mas no interesse das relações doBrasil com
nquelle Estado, não só por humanidade, senão tambem pela
poliiica, pois Que rle outro modo a paz seria ephemera.

{6. 0 Que si () Sr. Villalba disse, gne nlo duvidava ?'en
de1'-se á discrição dos vencedôres-fol'alll e tas palal'r:ls publi
cadas depois da celebração d<l paz-no' jornaes de MOlltevi
àeo - em omcios nlserrados entre elle, e o SI'. L1errera y
Obes ; sendo que a Silu i so não era possivel saber- n antes
da respecliva publicação, que essa era a intenção fl'elles.

17. 0 Que ainda a<:sim n::ío podiamos confiar nas palavras
do Gorerno de I\lool.eyitléo-ainua mesmo entregue ao hon
rado Sr. Villalba-pol'que elle não poderia conter a paixões
riolenLas do partido domio'lnte.

i8. 0 Demais, haviam os contrnhido o compromisso de con
correr para o e labelecimentü do Governo do Sr. General
Flores, porque já o encontrámos governo de {aclo, como era
o de ~Iollteridéo; mas tambem Iorque o dito Sr. Flore n50
filZia queHão de ua PCcSÔ:l, e só qneria que o eu alliado
obtives e accordo no momento, em que se trata e de re
solver a que. tão em frente de MonLeYídéo.

XVlI

Que restavam-lhe as ~eguilltes glol'i.1S:
'I. (l Na l'esposta afalia do TlJrOllo passou a declaraçio de

que:
O Senado rendia homenagem de ,w,a gl'atidão á V. M.

Jmpe"irLl. e aos bravos do e,rerGilo, e da armarla, pelo eXIlo
feliz dtl, lucia, Li que no~ provocdra o decahido GOtJemo de
.Uonlevidéo; seGl10 que as paJavras-e:cilO (c!liz-ahi cuntidas
-foram em suhslituição às do--·brilhanle desenlace-cunti
das no primilivo p<lrecer ria í:ommissão do Senado; h~lvelldo

p"r ('1113 \'wt.\l1u duu:> llleJ11bros cio Gabinête, que enlão go
V~rlJava-os 51'S. M:ll'quez oe Olinda, Pre idente do Cunse
lho, e Conselheiro Nabllco, Ministro da JusUç,a.

2. 0 A Camara dos Deputados---abste\'e-se de entrar em
dehate acerca. d'aqnelle Com·enio.
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:a.° o Diario Offieial de 3 de ~Iarço lCCClJ os maiores elo
gios á esse Convel1lo dizendo-que pelos e-.r.f01·ÇOS da '/lossa
diplomacia obtivemos wn bello l'f'iumpho em Uonlevidéo--
1'eslabelecendo simultaneamenle a pa::;. e alhul1ça com o lm
pel'io sobl'e as bases malS hon,'osas.

4.° Fc l(1jOS nacionaes se fizeram por essa occasião.
5.° Os Conslllltcionaes (conscnadores) de Pernambnco

offertaram·llte-tLma pen?1a dB ouro,
6. 0 As Camara lHuoicipaes das Cidades elo Goro-Preto,

Campanha, Baependy, Pouso Alegre, Cahetá, Villa Christina,
Cidade da Tres Pontas--·em ~Iinas Geraes dirigiram-lhe re
presentações---felicilando-o; b 'm como lhe foram endereça
das honrosas carla de vario Cidadãos de S. João d'EI-Rey,
tambem Minas, e de antro ---do ~Iunicipi() de Valença e
Santo Antonio d~ Padlla---na Pro\'incia do Rio de Janeiro e
da Com marca de fianna __ o na tlo Maranhão.

7.° _o _enallo fdllaram a seu [a\'or o. r:'. BarJo U~ S.
Lourenço, l'i01enla Baeoo, Jobim, Ferreira Penna, Candido
Borges.

8. o O Corpo Diploll1atico ei3tl'anl~eiro em Montevidéu, o
Governo d'e'sa Republica, e os Almirantes de oulro E la
do elogiaram o seu procedimentú.

X 'Ul

Entretanto a de. peito de torJas os 'as 3.nreas gloria ..
força é confessar, que o Sr. Con ellJeil'o Paranhos n'~sta

ullima missão lambem. provou todas as fezes do calix da
amargora, ..

Em um dia o seu nome recebia todas as ovações publicas.
e em 0011'0 era arrojado a animadver :lo, e completamente
desmoralizado apparecia no paiz estrangeil'O, onde represen
tava oalto c:lracler de plerdpotencial'io, solTeendo uma demis
são sobremaneira energica por meio de um Decreto, em ao
menos lhe ter sido nviada a carta rerocaloria, sôL funda·
mento de não ler elle apresentado credencial peranle o Go
"el'no da Repulllica elo Uruguay, e só perante o da Confede
ração Argentina.

Foram-lhe atiradas face :i face as mais pungentes acclIsa
çZies pela imprensa e no Senado pelos Srs. Fortado (ex-Minis
tl'O da Jll~tiça), Dias Yieira (ex-Ministro dos Estrangoiros), Za
~arias, Silreira da MaLta, Otloni, e sobre lodos pelo Sr. Vis-
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con'ele de Jcquitinhonha. o qual ,}hegou à dizer-1I1e - <ju'o o
r~sp9nsave! pela ,calamidade, que sorrr~ h?je o n,osso paiz--
çra·o negociador dos Tr~tados ue 6 de Abnl de 18nG, e de J2
de Fevereiro de 1858, isto é---o proprio Sr. Conselbeiro Para
nhos ; de cuja impu,lação l~mbem elle in.::oólinenle defen
deu-se com a sua recollhecilla meslria e lingua de p,'ala,
bem como ao llepols o faría com a sua penna d'J oU1'o-si
lhe {oss.e preei,so.

Em summa" em um dia só lhe cabia o Capilolio, e no Ol1

(l'O só se lbe destinava a Rocha Tarpeia \...
.t le mundo é sem duvida,de compensações amargas, de

transes crueis, e as vezes bem insupporlayeis II I ...
'Rodie miM, eras ti6i. .. _

'. Bem á proposilo o Sr. Conselheiro Paranhos invocou n'es~
la sua afllicliva conjnnclura o bello pensamenlo de Racine:

Et je n'ai me1'üé.
. t'i cet exees d' honneu1', ni eette inrlignüé I

XIX

Aoilava ~]issão diplomalica roi iucum1..>ida ao ~r. Conse
lheiro Francist:o OClaviauo de Almeida Roza-em 1865; e
leve por fim a celebração de uma alliança entre o Brazil, a
Confederação Argentina, e a Republica do l)ruguay conlra o
(1pverno ela dq Paraguay; bem como para ~oncorrer á qual
quer oulra emergencia relaliva á guerra conlra o dilO Go
)'erno, e em que n'aquellas paragens fossém precisos os es-
forços da nossa Diplomacia. ,

0, Tralado de lriplice alliança enlre aquelles lÍ'es primei
l~qS Estado's contra e.sla ultima Republica celebrou-se no p~'i
VIeiro de Maio de 1.865; cnjas condicções, e mais circums~

tâncias, que tem occorrido--ja mencionei nas o'otas de n8. 66
~ !JS da minha obra-P1'eleeções de Di1'eito Intemacionát-
publicad~no correnle anno. " .
_ 'E!I}b~I'3 já b?stanl~ s~ lerh,a,clarpado cqntra esse Tl;aladp
de tl'lpltce alliança (4.), quer no Imperio, qner n'aquelles ou-

•• J \..H

• (4) DeLIs, qllll prol~ge.oBI'<lz:i1r não hude Ror c~r(o peqnit
'.il~ p ."e.alis:ição .da maligna prophe~ia do illu~trado Esc,ript,o.r.
Argentlllo-o I'. Dt'. D. Jnall Rantisfa Albel'c\I-em sn:1S 11]11·
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Iros E t3do~,qlle ocelebrAra, parece,me, qnc se não podê aili'·:
da com jusLiça censura· lo; nem mesmo considera·lo desde já
prejudicial, aUeodendo-se á:. imperiosas e criticas circums
tancias, em que se achou collocado o Brazil. .

Alem disto, ainda não ha factos assaz igníficalivo~ da pàr~
(ed'aqnelles nossos alliâdns para arrependermo-rios d·aqllella...·
Convençio cam elles celebrada.

Por turlo isto seria menos prlluente fulminal-a-á pri01'i
~em molivos.iu ti ficados j maxime qllando com o cuncurso
tios maiores esfúrços, e atravez de immensos sacrlflcios,
procuramos, quanto antes, debellar aquelle barbara e impla
cavei inimigo commnm, e por consegUInte toda scisãoépe
rigo. a ne ta Qccasião.-

Agt]ardamo~ puis a j 11sta analyse desse Tratauo para op
ro rtuna occa ião - Nada de jl1isos ao teci pados, pre\'eoidos', '
e incabi\eis.

Em todo caso a historia I'egistl'ará sem du\'ida com boo
1'0 a menção, e acrisolado reconhecimento o~ relevantes ser
viços, que o Sr. Conselheiro Octaviano prestou ao Bra.zil
o'essa sua missão j tanto mai. perigosa quanto foi desem
penhada no theatro horrivel d'e sa medonha gnerra, e com
os maiores sadrificios e quando este dislincto Diplomata--
erguia,se. do leito de. gravi~sima enfermjdade (cQmo foi
publi..:o, e notorio), para pressurõso acudir aos reclamos da
Patria dillicta, sempre com inaudita dedicaçio, e dvismo SUo,
perior á todo elogio, e digno por certo de imitação.

xx
A naná Missão Diplomalic.a foi em 1866 incumbida ao

Sr. Conselbeiro Dr. Felippe Lopes eUo perànle o Governo'
da Republica da Bolivia.

AIIi chegando. ellé obteve a mais solemne recepção;
e lão rapida quão dex~ràmente conquistou as r-ympalbias ge
l'aes do respeclivo Governo, é da população. que uentro em,

mas cartas, J'evoltando·se assim até contra a sua pl'opria Pa
tria u9s seguintes termos:

A triplice allianca (lchtal li a Nga de (t'es inimigos mito' ~

(;flda um dos quaes de confia 1I/ai~ de seu a/liado do que (lo ini
migo C01ll1J1111n.



poueo tempo pôde de:trail' comp\elamente a lendencia. hos
tis, que haviam, e conseguir não só a mais plena neutrali
dade desse Estado a respeito da gl1el'l'a, em que nos acha
mos empenhados com o GOI'erno da Hepublica elo Pal'ngl1(1)',
senãQ tambem o vanlajoso Tralado de 27 de Março de 1867
8e limites, comme?'cio, navegaçcio, e extradiçcio de cJ'imi
nOS03.

Tão merilorios serviços do Sr. Conselheiro Nello-em tão
corlo periodo-inconleSla\'elmente o fazem credol' de eterna
eSlima public~, e subida gralldão dos snus Concidadãos; e
ainda muito o reLommeod50 á consideraçiilJ elo 00550 Gover
no, emfim jl1sli fica a 'Seu respei L0 n exaLta applicaçiio do- Ve
ni, Y.ídi, Vinci-cabivel á Scipião,

13em c1izia Ph)'l'ro-que a Sl.ta espada n!io havia podido
cOl1quistm'-llw tanto lel'ril07'io pam os seus Estados, como rz
elof]uencia e a perícia do sw EmbaixadtJl' CyrtrJat,

XXI (5)

A dr.cima Missío DiplornaLica (i86i) deverá ser incumbi-

(5) Entendi SCl' conveniente registrar ainda os seguintes
f':lctos da infeliz Diplomacia Bl'azileira pal'a sua justa aprc
ciacão:

Tendo sido pl'esos na CÔI'te cm o dia 31 de Outubro de 184,6
- tl'CS mal'inheil'os da l\'lal'iuh'l tios Estados-Unidos---juneto
ao Palacio Imperial---por cau a de um l:onfiicto entl'e elIes,
acodio armado um Tenente da mesma Mal'inha de nome--
Davis, e perscguio a patrulha, que levava os ditos pl'esos--
pal'a Ib'os tomar. Tal foi a andacia d'esse Orneial, que até
pretendeu penetrai' n'aquelle ralacio.
, Foi elle preso em fiagl'ante, e devidamcnte processado.

O Ministro, e o Consul dos mesmos Estados reclamal'am a
prompta soltul'a d'esse Oflicial; sendo que por essa occa ..
sião aqtlelle Agente Diplom::lLico em suas Notas assaz vehe
mente dirigidas ao Governo Imperial chegou até ao ponto de
contestar o direi/.o de soberania do Bra,zil em suas 1JI'aias (in
litlore) , descor,becel' a fOI'ça publica por lião trajar brilhanles
uniformes, nem ter o roslo ctt/tO, qualificai' de tl'ahição, e co
bardia e de (illdignit!ll a pl'isão do l'cfel'ido Oflicial, e ate
lí'isso enxergaI' uma offens~"

A viliõta cle tão l'epro,,:\c1o procedimento, o Covorno 1m-
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da ao Sr. Visconde ~tl Jequitinhonha, segundo annunciar:uu
ultimamente algun jornaes da Côrte. '

perial s\.!spendrll tocla a discnssuo---até qllC o Gabinete de
Wa bington pl'Ofcrisse a sua decisão a 'respeito.

Essc Agentc Diplom:ltico levou ainda a sua grosseria e o
seu dcsrcspeito :\0 c:lI'emo de deixaI' cle tomai' pal'te nos
actos solcmne - pai' occasião do baptísarlo da Sra. D, Izabel,
Princ za lmpel'ial, e do alluivcrsario ele S. M. o Imperador.

Em aee dc lo"loS estes cscandalos, a Covel'no Imperial ha
bilitou o seu ~linistl'O em Wasbillglon---para sollicitur um;,
satisfação pOl' taes offensas, e a reLil'acla do Agente Diploma-
lico c\'aqueJle Gabillête-na Côrte do Imperio. .

Entl'etanlo-·-o nosso Diplomata teve a pusilaminidnde--
de SubSCl'eVCl' alli---ullJa explicação, que aquelle Gabiuêtc
impoz-lbe, vindo as im a d~\I'---ém lugal' de pedi,'---a satisfa
ção, que nos el'(\ clcvida, e lhe ol'clenúra o Govcmo Impel'ia!.

D'csl'al'tc---o BI':lzil---sendo o oll'endülo veio á sulTrel'--
essa---ll,manda hOllombla, como se fôl'a--.o offansGI'.

Felizmente---o Governo Impcrial---fuIOlinou incontinente
com a mais formal I'cp,roval;iío afJuclle acto abusivo praticado
pelo dito seu Ag nte Diplomatico. demittindo-o, e chaman
do-o ii COI'te; tudo como consta do Relatorio do Minisll'o dos
Negocios Estl'angcirús d~ 184,7.

Da bem pouco tempo-·-o Governo Impcrial foi forçado á
demittir o seu Conslll Geral na PI'U sia o SI'. Diogo Sturz--
por haver-se conbccido, que elle era o pl'oprio, que alli es
crevia para o jOl'llaes contl'a a Coloni ação para o Brazil.

:'I'este ponto ainda l'efil'O-rne ao que n'aquclla epocha pu
blicou a im~))'eusa ii tall'espeito.

Em -1861., c 186°_·-:} imprensa de di..-ersos Estados da Eu
ropa, pl'incipnlmcnte ela Fl'ança, e f\llel1lanha vomitou todas
as call1muias, c injurias possiveis COI1LI':} (\ po içiío bostil do
Bl'azil no Hio da Pral;} pal'a obter a deviua reparação dos
seus dil'eilos alli atl'01,lllentc uILI'ajac\os. ,

Eotl'etanto não constou, qu~ qualquer dos Agentes Dirla
maticos, Oll Con 'ulares do 13J':lZil n'p se Estados acudisse
com algu m al'lig ---cm dl'ff'7,a Llo nosso paiz, aiuda mesmo
sob o psclIdollymo; sendo predso---qlle esse valiQSo ser·
"iço prestassc o SI'. DI' . .1050 Manoel Pereil'a da Silva,
1IOSSO distindo pall'ieio, que então sem posição offieial viaja.
va n'aquclbs parugcns.

E para nlio havei' duvidas a respeilo---abaixo transcrevo
;JS propl'ias palavras ue uma Gazetn estranO'eir:l - iul.itlllad:i
Corrcspondencia de PorLilgal- '.78 elc 11, de Abril dc}865;
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. Ignora-se ;\inda exactamente qDal o fim dtlssa imporlanLg
Mis'~ão: mas c\jrre qDe de:,lína-seáSanta Sé, para traclar das
condicções relativas ao casamenlo civil DO lmperio.

juizo sem duvida insuspeito, e j)l'Oprio á causal' profunda im
pl'essão moral no peito de qualquer patriota BI'azilciro. '

I

o PR;\ZIL, AS REPUDUC.\S DO PRATA E A DlPRE~SA FRA:'\CEZ~

« E' bem conhecida de todos os nossos leitores a justiça,
« que assiste ao Brazll nas questões, que tem sido fOl'çado
« a sustentaI' com diveI'sos Estados do PI'ata, e OIuito espe
« cialmenlé cO,m as Hepublicas do UrtJguay, e Paraguay, as

quaes, devenci'o em maxim:l parle, a sua existência politica
« úquelle Imperio, tem I'etribuido ingmtamente os beneficias
« que tem recehirlo, e olvidado a generoza e libcl'al politica
« do Govel'l1o BI'azileiJ'o.

« O que pOl'élll nos maravilhon mais de uma vez, foi vêl'
« como na impl'ensa Européa, especialmente na Franceza, se
« apl'eciavam aq uellas que tões. - A Patl'ie, Constittt/,ionel,
( Fnmce, P1'e.sse, Opinion Natione.l, Temps, etc, e até a Revistu
« rIos Daus Jl1wulos-todas sc pronuociaram contl'a o Bl'azil.
« E no entanto não apparecia uma voz em sua defeza !

'. Este facto deu-se,~ e os Agentes Brazileil'os ou lião
« existem na Europa, ou não l]uizel'am dar signal de vida.~
« FeJizmente não cOI'I'el'~1 mais a nohre cauza do Bl'azil = á
« revelia -O distinclo Brazileil'o o SI', DI'. Pereil'a da Silva,
« escriptol' fecundC', e fluente, vantajosamente coohecido na
« EUl'Opa, acceitou o repto, que os Agentes de Lopes, e Aguir-

re, com menos boa fé, dil'igiam oa Impl'ensà Franceza con
t tr'a o Br'azil, e na Revista Conlem[Joranea de 31 de Mal'ço
«respondeu brilhante aos ataquev da Revista do~ Dou;;

:l! JJundvs-Honl'u lhe seja feita-Pt'osiga S. Exc. na hOlll'oza
: tp.'efa, que encetou, e saiba ó },3r:lzil, que na ,~ul'opa ba um
« "l'azHeiro, que levantou a sua voz em defeza do bello e ge
« ne,'ozo paiz, que o' vio na cei'; e receba S. Exc. as nQssas
!saudações, não só pela posição, que assumia, como pela
,e escolha fi ue fez da Reviste, Contempol'anea, pois ~ sabido,
« q'l1e" esla importante publiCacão é favorecida péla alta capa-
• cidade, que pl'eside os destinos da Fr'ança. »

Cu mpre porém, observai' que bem pouco antes dessas iovec
tivàs contra o nosso paiz, (em 1863), o S.'. Dr. Francisco Ignacio
de Carvalho MOI'eil'a, hoje Barão de Penedo, e Mi nistro Pleni
poteuciario do RI'azil na lnglatel'l'a, trocando a sua {arda bur
~ada pçlet sOúl'ccllsaca bUlfJltC~a de um AgI/n/e de negodos = cm
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AsuLida illuslração e longa pratica deste Estadista e Di
plomata Bcazileiro asseguram o bom exiLO dessa melindrosa
Missão, como é geral expectativa.

Londres=havia realisado o emprestimo de L=8:300,OOO = ahi
cOlltrahido por pa1'te do nnsso Governo, participando da avultadis
sima commissão de 700;OOO,~ I? . (alem de eutl'a identica !) coo
mo demonstrou o distincLo Dep,utado o Sr. 01', Junquril'a_na
Sessão da respectiva Camara de 12 de ,laneil'o de 1864.

Ao menos, e te nobro Diplomata em compensação de tão
pingue acquizição-deveria lazer o pequeno aCI'ificio de de
fellLler o BI':1zil--de tão injust:ls arguições.

POI' isso com r:)Zão disse o illustl':ldo Deputado Sr. Dr. T:l·
vare Bastos-na Sessão de 8 de Julho de 18G2-que o Bra;;ü,
paiz pobre, não podia ter Embaixadore. -á la princiere,- ten
do naCJuella épocha. um delles-3:400$OOO 1';;. de ordenado, e
-J6:000$000 !'s. e Illa.is=como por e~emplo o me"mo SI'. B:J.
rão de Penedo -que hoje goz:l-na qualidade de Mini3tro Ple
niroteocial'io do Bl'azil na GI'ü-Bl'elanha-r1o crescido ol'dena
do de Rs. 3:200$000, e 21 :8UO,~000 rs. ele gl'atificação, ou
repre enlação, i Lo é, ao todo-a bem sofllrivel quaDti:l de, ..
25:000$000 por anDO, segu'ldo o Relatol'io Lio Ministl'o dos
Negocios EsLrangeil'os do Impel'io de 1861.

Sem duvida por estes avultadissimos rendimentos, que tem
auferido o SI'. Bal'ão de Penedo-páde elle tralal'·se, ii m:lnei·
ra de um Pl'incipe,como lla bem pouco lempo demonstrou na
CÔl'te uo Imperio segundo consta.

Devo ainda declal'ar em abono da vel'dade, que acerca da
supl'adiLa inlerpell:lçiio feita pelo SI', Deputado Junqueira-a
re peito d'aquell:l avulladissima commissão de 100:000$000=
1'$, pal'licipada pelo 1'. Barão do Penedo por ocra ião do
referido empl'e limo, que par'a o Brazil elle effecluúl'a em Lon·
dl'os-t'e pondel'am na Sessão da Carnal';). temporal'ia de 12 de
JaDeiro de 'J864-prlo eguinte modo:

O Sr. Ministr'o da ralenua (~lal'qllez de Abrantes):- ão ha
amprestimo conlrnhido em Londres, cujo COI~lrat(ldor não exija a
commissão de ,2 o/n.

E' a comm.is ão geral, á qlte todos os Governos se lbgeitão.
O Sr'. DI', Marlim Francisco :-Alli é tbSO da,r-se uma commis

são pelos emprestimos contrahidos pa,ra qnnlquer Nação, e por
tanto se dessn transflccc'io rewlton lucro ao Sr. Carvalho Moreira,
1/ão foi is(o um nbnso; que se lhe possa lançar em rosto, nâo ha
veria nisto wn {aclo 1'eprOVaL'l't, salvo se se demonstrar, que esse
Incro-não estava em hannonicb com o se!! c(wacter de negocitJ
dor partiwlar,

10
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N. B.-Segundo as ultimas noticias procedentes tia Corle,
-circula-que oSr. Conselheiro João Lins Vieira Cansansão
de Sinirnbu-Ialvez spja incumbido dI} urna Missão diploma
tica aos Estados do Rio da Prata-analoga á do Snr. Conse
lheiro Oct'1Vic'LDO, de que já. me occupei.

o mesmo SI'. Barão de Penedo acaba de ser posto em dis
ponibilidade, sendo removido para Londres o SI'. Conselhei
ro Sergio Teixeira de Macedo, que se achava acreditado em
Paris.

Será exacta a desfavoravel versão, que se tem espalhado
de ser isto procedente de não confiar mais o Governo Impe
rial no SI'. Bar'ão de Penedo-pal'a realisação do novo empre$
timo, que o Brasil precisa contrahir bl'cvemente em Lon
dres?

Entretanto, é sabido, que anteriormente o Governo Impel'ial,
creou em Londl'es uma Contadol'ia auxiliar da nossa Legação,
ou Commissão especial, e delegada do Thp.souro -Nacional-
jncumbida da escripturação, e do processo das contas das avul
tadas despezas dos differentes Ministerios, que ali se effectuão,
sendo que este aclo do Governo Imperial foi interpl'elado
como uma desconsideração, censura, ou falta de confiança
no SI'. Barão do Penedo-pela má direcção pOl' elle dada aUi
aos neg-ocios financeiros Jo Brazil.

-Este facto den lugar a intel'pellação feita ao l\Iintsterio
pelo illustrado SOl'. DI'. Tavares Baslos-na Sessão da Cama
ra dos Deputados-de '17 de Setembro pc -1867.

Deus queira porém, que outra causa não deshonrosa tenha
provocado aquella disponibilidade, paI' que não é assim-re
petirei sempre-que se deve despedil' antigos servidores do
Estado.

E' fOI'ça ainda patenteiar, que aquelle profundo silencio, da
nossa Diplomacia ua Europa-deque me tenho occupado, rom
peu-se, apenas clJe,gou á P:lI'is o SI'. Consellleiro Sergio Tei
xeira de l\1acedo-no caracter de Ministro Plenipol.enciario
do Brazil nesta CÔI'te ; pois immediatamenle prevaleceu-se
da primeira occasião-que se Ibe offel'eceu para-por meio da
luminosa Nota de 12 de Junho de 1867, ~Diario de Pernambuco
de14deAgosto do mesmo anno)-pulverisar, cahalmente Iodas
essas torpes calumnjas-contra o nosso paiz-por cauza da
guerra, que sustenta com a Republica do Pal'aguay.

Bem se vê-que nestas apreciações, que tenho feito sobre
diversos factos da nossa Diplomacia, adrede procurei não ad
mittir juizo extranbo, e só referir com toda a exactidão, e
imparcialidade o que consla de peças officiaes, e uuthenticas
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i realisar-se e~la noLicia-dever-se-ha felicitar o nosso
paiz, porque alli selá bem representado, e poder-se-ha des
de logo esperar o salisracloflo exilo dessa missão, visto co
mo em tão conspicuo Cidadão sobrão talentos, pericia, e os
demais predicados D6cessarios, e já assás comprovados; don
de lhe lem resulLado a reputação de um eximio Diplomata,
e Estadi ta, como é geralmenle reconhecido.

do nosso paiz, bem como-discussões das eamara ,Relatorios
dos l\Iinistros, etc.

Assim pois-sobre tão inconcussas provas basei:l-se toda a
veracidade dessas mesmas asserções.



Conselhos offerecidos ao jovem
Diploma~aBrazi!eiro para o tirocínio de

sua carreira.

I

Ao Diplomata incumbe:
1. o Estudar o raiz, em que se acha acreditado, sôb todas

as suas relações phygicas, moraes, e politicas; bem como
nunca negligenciar o estudo das linguas, e da litteratnrll ; a·
}')rofundar os seus conhecimentos sobre a forma, e a tenden
cia dos governos; meditar subre as leis fund;lme.nlae~, que
as dirigem sobre o bpm eslar, ou desgraça publica, que lhe
seguem e sobre as mudanças, que tem experirneLllado, Oll

parece d'ellas suscflpLiveis; pondo de parle n'e. te exame a5
opiniões, e citá as· luzes do sen paiz, se fllr possivel, por
quanlo não se póde ajuizar bem aquillo, [Jue se acha deflo
cado.

2. 0 Penetrai' o caracter do Monarcha, esabersi ellegJve7'
na ou é governado; si prefere a guerra á paz, e ;;o re
pouso; si é pradigo, ou pconomico, inclinado ao f::tJSlo, e
aos prazeres, ou amigo da simplicidade; si possue a confian
ça, e affeição dos seus vassallllS. Deve ter a artpde des
cobrir em uma espinhosa miss~o recursos prop'ios para
atlrahir o geral assentlfDflnlo, e adopla-los á e/acta apre
ciação das vantagens resullanles d'e!"sa cllmmisrão, para ca
da uma das partes; deve ser o genio da pazper~onj[iGada,

enviado por Deus, que sana os homens pal'a afugenlar o ge
nio da guerra, e consolar o Mundo.

3. o No curso da vigilancia politica, qur constitue o dever
habitual dos Ministros, cada vez mais (i3ve elle apertar os
vinculos da alliança; manter os direilr-> e a iotenção d'elIa ;
não deixar as Polencias rivaes tomar ou ameaçar a posição
de preferencia, ou predilecção, qlleJeve·se conservar.

4. o Na approx imação dos rom pmentos---deve retardar a
catastl'ophe; não deixar desinvFver-.se os germens do ar
reficimento, nem os mOlivos d~lIa, a pret~xto de descon
tentamentos ._- quasi sempre ~aDados por Interesses mes
quinhos, e contrarias.

5,0 Usar habilment'3 da,scendencia pessoal, do carac
ter da estima obtida, da c~1fiança merecida, da lembrança
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dos serviços, e finesas presladas para reanimar ·as amisa-
de abaladas. .

6. o Por causa do seu raiz deve expôr-se á tudo, e mesmo
á desagradar, mostrando as causas como são, e não o .que o
Soberano, ou os seus fini lros quiserem; terl'Orisar utilmen
te-por nm qUrldro fiel, e sincero-a força, o poder, e os re
cursos, afim de fazer evilar o projecto de uma guerra. antes
do que dissimular as eventu:llidades passiveis, ou aliás os
resultados provaveis.

II

7.° Dotndo de fino t:lcto, e circllmspecção, não precisará
por certo deshonrar o seu talento, usando do habito de re
serv'\, arrogancia, artificio, mentira, di farce, affectação, ou
pt'evaICCi-'ndo-se de termos vagos, ou pouco susceptiveis de
serclm tomadns em um spntido positi\'o, de expre~sõl's meticu
losas j pois neces.ariamente deverá saber conciliar as con
venieneia., e o agrado nas formas com a perseverança, e a
firmeza a respeito de todos os negocias de que trata; procu
rar guardar profunda di. crição wm a preeminencia, e gravi
dade de quem Ilio tem segredo, só presta preito á verda
de, o pr(.move os inleresses á seu cargo, com o respeito legiti
mo aos interc ses ô.lheios, com o desenvolvimento do es
pirito publico, c oallgmento de luzes.

8.° Cumpre-lhe ainda ob ervar o caracter dos Conselheiros
do Soberano, aquilatar seus talentos e defeitos, a confiança
que merecem, a duração, ou in tabilidade plausivel, que elles
exercem; descobrir a sua adhcsio, ou repul a para tal, ou
tal governo eSlrangeiro, ou mesmo o accesso, que para com
elle:; poderá I.er a seducc·ão, ou a corrupção da Côrle; pers
crulal' as inlrigas, que a dividem, as qualidades, a paixões, a
venalidarJe dos aulicos, e cortesãos, dos famolos, e da Da
mas do Paço; ob ervar quaes os objectos da ambição, e ri
validade dos grande, e dos Chefl1s do Clero, as opiniões das
clCls es ricas, os votos ou sympathias, e até os preconceitos
da população, communicaodo ao seu Governo o resulLado
d'estes di\'ersos estados.

9.° Iocumbe-lhe emfim habituar-se á lratar d'esses mes
mos objectos em épochas mais ou menos aproximadas; lraD 
miLLir frequentemente ao seu Governo, e com dI Ctll'Oi
menta o hi lorico do movimento e situação do paiz, em
que reside, informar-lhe incessantemente dos actos, e pen-



(tiO API'E~DJCF.

samentos do Governo ante o qual acha-se acreditado; bem
corno das pretenções occu1Las, negociações concluidas, ou
á effectuar-se, ou antes mesmo de iniciadas, dos projectos
cuja execução prepara-se, ou dilfere-se, das intenç.õõs ain
da as mais remotas, e bem assim das rasões solidas, das
paixões, e dos preconceitos que podaão modificar, secun
dar, combater ou evi tal' taes projectos.

iQ. Em uma palavra, tudo, e por tudo não deve jámais es
capar á vista de lince do verd3deiro Diplomata, afim de que
d'est'arte bem iniciado nos segredos do Eslado, em que se
acha, e sem perder o uso das precauções, possa avaliar as
vicissitudes futuras, algumas vezes dirigi-las, e bem preben
cher a sua missã(L

i 1. Não obstante todas estas observações, muitas vezes
páde succeder, que por quaesquer circumstancias inopinadas,
ou fortuitas, ou mesmo dependentes dos caprichos, paixões,
versatibilidaue inherente ao espirita humano da corrupção,
da incerteza, e vicissitudes dos acontecimentos principaes,
o Diplomata deva chamar, ouvir, e até certo ponto abril',
e entreter relações com as pessoas, que nas Côrtes costu
mam baver habilitadas, e que pódem transmitli-Ias.

IJ[

'12. Para ainda bem prehencher-o Diplomata deve ter em
consideração e praticar o seguinte:

I O meio mais simples, e seguro para conbecer os ho
mens, será de julga-los por sellS discursos, escriptos, e por
SUéS acções.

II Si bem que a hypocrisia, ea dissimulação possam mui
tas vezes contraria-Ids, todavia é muito difficil, si não im
passiveI, que por esses meios se possa soffocar as paixões,
einslinctos naturaes por muito tempo.

m Ainda se páde ccnhecer os homens pelo seu exterior,
isto é- pela sua pbY5ionomia, pelo todo do seu corpo, seu
ar, som da sua voz, seu gesto., e seu porte; indicias estes
quasi sempre infaIliveis da disposição do seu espirita, e do
seu caracter.

IV Para conhecer-se o caracter de um individuo, deve
observar-se logo aquelles signaes exteriores, fazer-se appli
cação d'elles entre si para adduzir regras geraes, e appli
ca-Ias á caracteres desconhecidos, que se buscam profundar.
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V Póue· se tambem conhecer com segurança o caracler
de um individuo por seus amigos, e por suas relações; pela
escolha de seus prazeres, das suas leituras, e pelas opi
niõe., que segue ou combale.

VI E quando mesmo alguma <li símulação babitual, ou
affectação estudada possa por qualquer modo encobrir o
caracter d'elle, é de esperar, qtle a imprudencia pcopria
alguma vez o possa descobrir, e a vivacidade do observa
dor penetrar. á tempo.

VII Como em todos os negocias ha sempre um interesse á
disculir, e á obter-é claro, qne esla plixão deve de ordi
Dario predominar, segundo as idades, posição, capacidade, e
o cardcter de cada um; o que aliás é muilo variavel.

VUI Deve-se pÔI' em jogo mui discretamente os diversos
sentimentos, que quasi sempre alliam-se com aquelles inte
resses, com o amor, a amisade, o odio, a vingança, a in
veja. a avaresa, etc. etc.

IX Como a maior parte dos ímportantes negocias são tra
tados en tre pessoas esclarecidas, e con hecedoras dos verda
deiros interesses, será sem duvida mui gra\,o para com elles
empregar o bons principias da negociação, e usar de toda
força de raciocinio.

X Ha todavia espíritos dotados de tal indúlencia, e frie
sa, que se tomam dificeis de convicção; sendo que n'e te
caso convem communicar-Ihes alguma paixão, que os do
mine.

XI Para dominar as paixões alheias, importa refreiar as
nossas; dissimulação esta permittida por não ser contraria
á probidade.

Xl[ Depois de tel' o negociador adquil'ido imperio súbre
si me mo, deve cuidar em tornar-se agradavel áquelle com
quem tem de tratar, já pela amisade para com elta, já pela
lisonja, alll'ibuto indeclinavel da natureza l.111mana, já pela
polidez das maneira, já pela necessida.de da conversação, e
doçura dos costumes, já emfim pela risonba imaginação, e
flôr dos mais interessantes conhecimentos.

X[([ Para convencer os homens, excitar, e regular suas
paixões, é preciso o ministerio. da palavra, ou o emprego
da seducção, ou da. eloqoencia animada.
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IV

13. No uso drlla deve-se evitar adilInsão, estyllo inchado,
e amOl1tuado de figuras, e allegorias hoje inapplicavt'is; e .0
menleadoptara br~\"iuade. esi1lJplicidade, sem aliás ex~luir

:1 nobresa, a'elegancia da dicçio ; aordem, a harmon ia, a bel
leza das expressões, o racioGillio, as imag,'ns, o senlimenlo,
as inl1exões suaves da voz, o gesto deci ivo e apropriado i
pois nisto consiste a verdadeira eloquencia, o lypo ria subli
midade, para poder inllUlr sobre os corações, e acabar por
subjugar os espiritos.

v

U. Cumpre porem nnnca deixar de altender, e paularo
emprego desses meios, segllndo as pessoas i quem se falia.

H>' Quandoseja necess.'Irio o discurso, ou outra qualquer
composição escripla, deve-se empregar a simplicid"de, e a
clareza i o que facilita a comprehensão, e ai reciação.

16. Do mesmlJmodo a. brevidade é-util para revestir os
despacllos da nubr~sa, e eloquencia que a merecem.

i 7. A naturesa dos negocios tambem exige algu mas vezes
a insinuação, quando senão pode prodllziraconvicção, á não
ser por proposições indirectas. e germens d'ideias, genera
lisanuo os principias, eas maneiras; narrando-os factos, e
f",sendo-Ihes então as devidas applicações, e passando a pro
posições m-tis directas j o que do\'e praticar-se com toda a
prudencia,e sobriedade.

18. O tempo conveniente para a negociação d"pende não
só da naturesa dos negocias, como d:l disposição dos que n'e1
les inten'em; sendo por isso neces~al'iü sa.beraproveitar-se
das ()ccasiõe~, em que 05 eSlJiritlJS estão livres de desagrada
veis impressões, tranqllill"s, desprevenidus, dispostos, e por
isso mesmo m.iIS facilmente aLt:essi reis ás ideias.

VI

i9. Para o bom exito das negoci:lções, é mister, alem de
alcançar o pontada Slla possibilidade, aggregal' a pilciencia, e
a firmesa; o que convem distingllil' da friesa, e iodoleocia.
(ausencia dessas paixões), sób o titulo de sangue (rio.

20. A flexibilidade participa muito da pacieoc.ia, e tende á
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cerLa facilidatle de acommodar-se ás ideia, e ás palxoes
dos outros; mas não deve tlegenerar em artificio, e falsi
dade.

21. E ta brandura do Negociador é a condescendencia de
um btlmem snperior, que e colloca aoalcance de lodos os ou
trns, e não de vida servil, e consiste em abandonar a li
berdade da suas itleias, e seus sentimentos á quem quer que
seja.

22. A. rectidão, e a prubidade são indispensaveis eessen
aiaes nos seus contractos, a sim como deve demostrar toda
franques:l, e sinceridade para celebração delles.

23. Aprudencia pois ensinará o que dever·se-ha calar. ou
occulLar, sem olIender a sinceridade, bem como para distra
hir os curiosos, e e quivar-se do ôlbo da observação dos que
dt) ejãu peneIrar o segredo alheio.

24. Â. sim como a verdade é de excellentcl uso, quan
do alguem se acba cercado de pessoas dolosas, edesconfiadas,
ás quaes se tem de dar o troco; do mesmo modo a finu ra é
sempre um instrumento sujeito á mil inconvenientes, e
quando é posto em pratica, sua tempera de ordinario perde
se, e sua ponta embota-se.

VII

25. Um homem astucioso de oruinario encontra-se com
outros mais astucio'o , que se apercebem dos seus ardís e o
combatem com armas iguaes.

26. Causa gloria tratar com um homem de honra, assim
corno desconfiança com aquelle, cuja boa fé é duvidosa.

27. Nocurso dos negocios apparecem acontecimentos im
pre'listos, que desconcertam o plano melbor concertado, e
obrigam amuda-lo; ~presentam-se obst~culos, que a abe
doria não podi:l adevinbar, ea prudencia deve remove-los na
proporção, que forem snggeridos, prevalecendo-se para isso
ue expedientes propicios, e apropriados.

28. As regras de conducta, que decorrem da dilIerente
natureza, e clã combinação mui variada dos negocias, são tra
çadas e postas em execução pelos recursos da intelligencia
do Negociador.

29. Ocostume de negociar se.m interrupção, ou pelos me·
nos a facilidade de fase· lo sempre~ torna a negociação publi~

ca menoscomplicada.
~O



APPEl'DICE

30. Todavia as demoras, de que os polilicos costumam
acercar as negociações, dão tempo:lo emprego dos ardis, flue
o Negociador assás habitando póde mui bem conhecer, e1el
les se desviar.

vm

31. As complicações essenciaes dos negocias publicos can
sam já bastanle dirncnldade pelas muitas sahidas obscura~,

occnltas e por diversas paixões di farçadas, qne se intromet
tem, em uma palavra pelos interesses parciaes, qne con
correm e se agitam j sendo [lor isso precIso para triumphar
descobrir estas sahidas, combinar seus effeitos, e delles sa
ber··se a[lroveit:lr com proposito.

32. Da multiplicidade de tas considerações e cansas sub31
ternas, qne concorrem par:\ um só efIeito-nasce adimcnld:\
de da sciencia politica, e panca segura se torna a sua theo
ria na pratica.

33. Si acomplicação dos negocias publicas exige mais sabe
doria na organisação lIo sen [ll:tno, :t sua importancia exige
ainda m'lior prntlencia na ex.ecução, por que um passo falso
pMe trazer ao Estado graves consequenci'ls.

34. D'ahi resulta, que um Ministro deve ter toda ahabilida
ue, e circnmspecção possivel, rélra pl'ndencia na invenção, e
na escolha dos ex.peJientes.

35. Cnmpre ter coragem para não intimidar-sede tratarcom
os Soberanos pelo esplendor de sua Magestade Real, e podei'
supremo, e sim u~ar para com elIes de uma nobre altivez,
aqlla\ dá a liberdade de fallar, e uma discrição decente, sem
aliás prejudicar a negociação.

36. Como as altas personagens de um Estado, cum quem se
têm de contratar, estão de contínuo aeo. tumadof, ás lison
jas, e á sedução, o Negociador- para ter bom exilo-deve ter
00 espirita, nas maneiras, e no exlerior as graças, que re
movem as desagradaveis impre sões, e alcançam concessões
dos corações maisdlfficeis.

37. Deve disfarçar com amenidade odespeito, flue experi
mentar, sem jámais se deixar desvi:1r do seu fim por vãas
palavras, ou cauzu'l exlranhas á sua missão.

38. rmporta, que seja preciso em suas aberturas. eJogico na
replica, e na discussão, prflsegllindo sempl'8 Gom regulari
dade, e perseverança.
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39. Deve evitar o mais que for possÍI'el e immediat:ur.ente
todos OSI)b.>Laculo· in3u peraçeis.

4.0. Cumpre algumas vezes guard.lr condescendencias, e
allenções momentaneas, ainda quando caiba o direito de
exigi r.

4· J. E' preferi vel renu ncia I' algu mas vezes á gloria de ter tri
um pbauo d,)s obstaculos, talvez superiores por circumstaocias
imprevista', tIlI:lndo nlo foI' preferível obter exito dura
douro.

IX

4.2. Deve attendersobre o modo da aclmioistração publica.
obter della-para transmiLLir ao seu Govel'Oo -informações
instrucLivas, e indicaI-as coru brevidade, podendo para isso
adoptar a seguinte ordem:

1. - O syslema (inancei7'o--considerando a receita, e des
peza annua", a suas oscillações, o modo da imposição, e da
tlislribuição das renda.

n. - O systema J'udiciario, compreheotlendo a legislação
propria. a insLi tuição dos Triba naes, os gráos de jurisdicção,
as prisões, a policia, a sua forçá militar, os seus Agentes espe
ciaes, a segurança, e ocredito de cada um desses meios.

III. - O syslem,a milital'-comprelJendenLlo a sua legis
lação, a organisação, o numero, a furça, e disciplina do Exer
cito, e E quaLlra, o modo para o seu recrutamento, o enga
jamento, a baixa, a refurma, e o asylo da' praças; o c racter
moral, a construc~ão, e coragem deltas, e da oJIidalidadd ; os
Arsenaes-l~ol'talesas, portos, balisas, Navios de guerra, e ca
botagem, projectis, pro\ isões, ele.

I V. - O sy!Stema da a(imini8l7'açüo inlema-abl'angend o
O regimen municipal, os privilegiús, a distribuição, e inllu
enda das classes, SU,IS condit;ções. a instrucção publit;a, o
estado da agricultura, da commel'ciu, e outros regimens ill
dustriaes; Estabelec.imento pios para orplJi.i.os, pobres, etc. ;
as miuas, os hospicius, as fabricas. a pe.:.ca, e navegação inle
rior; pezos, vias de communicaçãu, mendicidade, prolluc
ções priuL:ipaes do paiz. etc.; objectos de consnffimLl, pre
ços diversos dos salarios, a importação, e a exportação. os
meios possi\"eis do seu augmento, e diminuição, divisão
territorial, ele. "

V. -- O systema 1'eligioso-mcnci'lfJantlo a Rrligião do Es
tado, os diversos c.ultus, o Clero regular, e secular, sua in-
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l1uencía propria, e sobre as outras classes, sua inslrucção e
moralidade, suas opiniões, seus direitos, sua dependencia
da Côrte de Roma, Dioceses, Cabidos, Igrl'jas, Parochias, Se
minarias, pIC. , e as demais alterações passiveis, etc.

VL - OqUQCl7'O dalpopulaçcio-con. iLlerando o numero, a
divisão della por sexos, estados, qnalidade., idades, fami
lias, raças, Províncias, Municipalidal1es, Com:m~as, Distric
tos, Fregoezias ; nascimentos, casamentos, e ohitos ; suas si
tuações sociaes, dejgoalLlades, origem, estalura, lempera
menta, força, moralidade, relações com a exlen ão do ter
ritorio, difTereDças de caracter, costumes, linguagem, di:l
letica, desintelligencias, accordo, immigração, emigrações,
harmonia, e opposição de interesses, influencia presente,
e futura, e aptidão de cada uma Jas classes para as respecti
vas profissões, vacCÍna, seu movimentll, seus habitas, u os,
suas crenças, suas distracções, suas I'efeicões, moleslias
endemicas, e frequentes, epidemias, longevidade, épocha
da mobilidade, a fecundidade média nos casamentos, esta
ções, elc.

x
U. Nas communicações por escriplo dirigidas pelo Agente

diplomalico aos seus collegas, deve ler a maiol' cil'cwnsper.ção
e pTudencia passiveI, por que a menor cousa, uma palaVl'a
por si só póde trazer graves consrquencias.

H. Pela p"ssibilidade de resfriamento, desint Iligenci:l, e
rompimento de relações entre as duas Côrles, cumpre atlen
der, e já mais perder ue vista, que os seus interesses são op
postos e separados. por mais estreitos que sej3.m os setls \'in
culos politicas, e de familia j bem como que as confldencias
feitas por escripto, poderão aunai pl'oduzir serios compro
mellímentos.

45 Ai nela nas menos equivocas occasiões de desi ul.el1igencia.
°Ministro deve ser pressuroso em dissipar taes disposições,
Dem faILar as aLLenções, que as Leis da benevolencia, e a poli
tica recommendam. Por i so- deverá sempre cumprir a eti
quêta estabelecida, dirigindo ao Soberano, perante quem se
acha acreditado, seus cumprimentos de felicitações ou condo
lencia, quando na família delle bouverem succeS50S felizes,
00 infaustlJs.

4-6. OMinistropossuido da dignidade elo seu tilulo, devefa
zer-se respeitar, sem aliás compromeller á quem quer que
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seja, Dem usar sempre de uma gravidade methodica, alljvez
impertinente, fraqueza servil, e incessante eLíquêta minis
terial ; o que rel'ela espirita mediocre, e ridiculo.

4·7. Deve proceder com toda a boa fé, e equidade nas ne
gociações, por serem estes os meios constitutivos, e preferi
veis para manutenção a mais perfeita, e duradoura dellas.

/..8, Evitar rlesvio subtis, subterl'ugios, e seducções, que·
originam a india'erença dos espiritos, e fazem lançar por ter
ra toda a confiança.

Xl

49. O Ministro den conhecer-'e á si proprio, medir bem
suas forças para só emprebender os negocios, que poder pre
hencher dignamente.

50, Si a negociação estiver com a pecto, e situação sensi
vel, e embaraçosa, o Ministro deve evitar todas as occ.asiões,
que a palenteêm.

51. Si o Ministro não receber instfLlcçõe , e acl1:11' iniciada
a negociação, cleve procurar instruir-se cios seus promeno
res, a vista da correspondencia já ba vicia com o seu anLe
ce.sor, afim de pro eguir nos meios intentados, ou preva
lecer-se de outros ainda admissiveis para o bom exito da
negociação.

2. Deve cnvidar todos os e~forços para manter a boa bar
mania, e união entre os Governos. tornando-se agradavel, e
in pirando confiança ao Soberano, e aos seus Ministros.

53. Si porem o Ministro encontrar alguma desinlelligencia
]Jl'ee:uislenle, deve primeiro que tudo cuidar em dissipar a
T)I'eVBnçÕes, que a ar iginaram, remover tullo 4nan lo possa
occasionar desgo los, ((Cttlma?' os espiritos, it1sl'Íjica?' as in
justiças atlribuidas á sua Córte, desinvolve?' as suas vUas
f:l oaveis, e harmonisadoras, procurar concilia?' os dous Go
'~ernos; erviço este finito relovanle, que o Diplomata de\"o
fazer ao seu Governo, e á ua Patria.

54. Apezar de ser urna emergencia. sensi,"el-ter o Mini 
tI'O de mandar ao sen Governo noticias desagradaveis, e ca
pases do perturbar a união e a bôa intelligenria entre elle,
e o d'aquelle, em que se acha a.creditado-todavia, eguodo
o Om principal de sua missão, e para não trahir a confiança
que mereceu, nada deve occulLal', nem eng:lOar ao sou
Gov roo, mas dave tIo Luclo instrui-lo, informa-lo, sem al-



terar as palavras para aLtenuar o eLI~iLoJ quc ellas poderão
[ll'Ocluzir. e sem consideração alguma.

55. Não deve o MinisLro deixar de transmiLtir ao seu Go
verno todos os avLSOS, noticias e in(o?'mações. que elle re
ceber, e poder ter por sua relações; declarando por quem
as obslc"e. assim como i Ibe parecem aulhentÍl;as. certas
ou duvidosas. ajunlar as suas rellexões. prevenir as conse
quelJcias desagradaveis, que poderão resultar, conseguir, ou
7'ecti(ica7' as que blJu"er dado sem maiur exactidão.

50. Deve p:lrli.cipar ao seu Governo as noticills, que em
prejuÍzo d'cllc. e do seu paiz se publicam, e até quaes as
disposições, o proposito, c a opinião da& pessôas influentes, e
de consideração no paiz a tal respei lo.

57. Si por qualquer circumsLancia imprevista li\'er de ul
tl'arassar as suas instrucções, turnando qualquer resolução
ue sen proprio arLilrio. deve logo depois communicar ao seu
Go"crno, moLiyaJH.lo os passos, que fôra forpdo á uar, e as
medidas, que pralicára.

58. Como entre ·os Agentes Diplúrnalieos acredilados na
mesma Côrte verifica-se um com me reio reciproco de avisos lt

noticias, cumpre ao lIlinistro flor sua parte manlê-Io com
toda a circumspecção, e lIabilllhde para eritar a transmis
são uoe:. inveridicos, ou simples ?'L~mO?'es; bem como pro
curar na permuta colbêr a maior ulilidade pos ivel.

XI[

59. OMinisll'o não deve renunciar a arLede occultar O se
gredo proprio, para procurar penetrar o dos outros. sendo
necessario mesmo arriscar uma proposição singular ou chi
ml"·nC;l, e algumas vezes alé revoltante para avaliar a im
pressão que causa na intenção, e no espirilo, dos que a ou ..
virem.

60. Isto porém não se póJe considerar perfidía, mas sim
uma d'essas (illesas, qne 11m dos mais famosos Poelas col
loca á par do talento. DOl'tlS an vi?,tus quis in h07'let rClJuirct ?

61. A tal respeilo dizia com b:.lslanle propriedade um es
piritu0so EmLa ixador---que era mister lança?' uma parvoice
pam Vlk quem c01'7'ia após clla. »

62. O talento pára o bom exilo não consisle na fleugma,
mas sim na presença de espirita silenciosa. reunida ao merito.

63. Cumpre porém obsenar, qne povos híl, que difllcil-



ÁT'PEXDICE

mente ueixal11 auevinh:1r o sen segreuo, e [11)1' isso mesmo
mais facilmente penetram o dos oulros.

64,. O Ministro deve e\'itar (IS cel"emonias estrondosas,
ma i:; adaptadas ao praprio Soberano, de que ao seu Repre
sentante.

xm
6~. Deve respeitaI' o lugar, em qne estiver, evilando de

julgar, e pnnir a pes oas de sua comiliva.
66. Privar o ingresilo dos avenlnreil"os, que sõem intro

duzir-se 1103 Palacios dos Emb:\i~adores para, sõb o seu apoio
armar ardis, arraslar-Ihes compromeLlimentos, eopprohrio;
c ain{la mais não deve ernrregar cliligenci:\ ollidae em fa
vor de pe soas e Lmnhas do seu paiz.

67. Guardara maiorcircuffispecç;Io possivel na admissão
uos 5u bdi los de sua Nação, sem aliá deixar nunca de os apre
cial', assistir, aj udar, soccorrer, proteger ~om sua pessoa,
bolsa, conselhos. e preslimo; em uma palavl'a deve defen
de-Ias em seus interesses. segundo o seu merito. as suas ne
cessidades, e a sua probidade, e não por suas humilbações
e baixes::Js.

6M. Esta coadjuvação e protecção não deve ser levaria
ao ponlo de entorpercer o W1'SO naluml da fustiça, ou de
immiscuir·se juridicamente na marcha dos negocias.

69. O ~1ini tI'O não deve immolar a gloria do seu carac
ter otllcial por qnalquer palavra, ou movimento mal compre
hendido.

70. Cumpre-lhe ter toda a circumspecção, e tempera-Ia
em suas expressões, e acções.

7t. Só em casos inclispensaveis, e indil'ectos, e com bas
taotedelicallesa, e discrição será toleravel ao Ministro expri
mir qualquer res'entimeoto que por ventura possa ter.

xv

72. O Ministro de\e calculãr a na de.pezas, e pautar
seus commlldos, e rrlzeres. afim de não aviltar o seu cargo.
contraltindo dividas, e SlJbmeLtendo-se ás visitas, e á frequen
cia dos agiotaS, e credores em suas anc\iencia , aque devem
concorrer de preferencia as pessoas honradas. e graves.

n. Evitará a commllnicação intima com o actores e co
micas para não tom:!r parle Das caballas, e epígrammas, que
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se fizerem quer a fa vor, quer contra elles, apreciando apenas
de longe os seus talentos, e suas qualidades.

74.. Procurará àgradar ás mulheres por todo genero de 5
nesas, e ob equios para merecer-lhes sua estima, e ami ade,
e com ellas contrahir relações agradaveis, uteis, e honeslas,
sabendo aproveitar de sua habilidade, e de suas franquezas.

75. Evitará toclasas divergencias-entre seus Collegas
extl'anhas á sua missão.

76. Evi lar<1. a frequencia das casas abbrtas de jôgo, onde a
boa fé succumbe aos golpe dos ardis.

77. Eritará-o mais f] ne.for possivel-todas as occasiões,
em que possa pair'lr a c1uvid:L, ou dar lugar i justificações
sobre oseu proclJclimenlo.

78. Fugirá sempre elos perigos de alguma paixão cega
ou alliança deshonrosa. (1)

(-J lOs Conselhos olTerecidos-a pag'148 desta obra-ao jovem
Diplomata Brazileiro fOl'am deduzidos das Obras especiaes
sobre a materia-de lIJa1'lens, Flassan, Reffier, Conele de 001'
den; das Inslrucções de tlm Embaixador á seu filho, que úbra
Ç01b anwsma carreira-; de Heller---Arte ele Negocial'; ele um
important.e elisclt1'so do ontigiJ DepulaeliJ elel F'mnça·--Eu;:;ebio
Salvàrte; e de oulros eximios Escl'iptol'es.
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