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INTRODUCÇAO 

O Tratado de 8 de Setembro de 1909, concluido entre o Brasil 
e o Pcr·ú, fechando de vez as nosl'!as fronteiras no septentl'ião 

e deixando apenas a resolver, em a nossa immensa linha de limites, 
ligeiras divergencias quasi todas ligadas a rectificações geodesicas, 
nada fica a dever aos feitos mais notaveis da diplomacia patria. 

Em um continente, cujos povos; sujeitos ao mesmo regimen 
colonial, de proces>os rotineit·os e anti-liberaes, como os adaptados 
pela Hespanha e Portugal, intentaram todos libertar-se, quasi ao 
mesmo tempo, das metropoles, o que nos tornou desde logo respei-
tados sem prer:isão de sermos temidos, o que nos garantiu esponta-
neamente a ascendencia moral, mais do que a política, entre as 
nações circumvizinhas, foram a firmeza, a cohereneia e o alto e 

benefico descortino civico dos estadistas brasileiros nas nossas rela-
ções de Potencia a Potencia. 

Se nunr,a nos apercebemos que era.mos o menos forte quando 
pleiteavamos o nosso direito, sempre tivemos os mais fracos como 
nossos iguaes quando com elles litigavamos. Com a mesma serena 
altivez com que discutimos a questão C1mTSTIE ou a da Trindade, 
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ou não nos deixámos humilhar deante de reclamações impertinen-
tes ou imperativas de paizes então mais poderosos do que nós, tam-
bem nos conduzimos quando, depois de longa relutancia, fomos 
coagidos a demonstrar que poderiamas ser a primeira potencia 
militar da America do Sul. Deante do bloqueio, com que ame:i.ça-
ram um dia os nossos portos, se timidos não soubemos ser, não menos 
generosos nos mostrámos q uaudo a.> nossas tropas triumphantes 
tiveram de acampar em A~sumpçio. Qual com a França e a Ingla-
terra, ao norte, ou com a Argentina, ao sul, foi ininterruptamente 
com as mesmas doutrinas, com igu::i.l inteireza de acção e sob a t1gide 
sempre dos principias jurídicos ou dos documento3 historicos que 
pleiteámos as nossas pendencias de limites com a Venezuela e a 
Bolivia, com o Ecuador e a Colombia, e, Llontem, como agora, com 
o Perú. Nas duas phases agudas da questão do Amapá, não fomos 
menos ardorosos e sensiveis do que através do litigio do Acre. 

Avessos sempre á conquista e á usurpação, desde os pro-
1 

homens da Independencia até os vultos portentosos da Maioridade, 
e, d'estes, ao emerito patriot~, que acabou nos dias presentes por 
conquistar para a nossa diplomacia posto dos mais salientes no 
concerto das grandes Potencia.s, os estadistas que hão dirigido os 
destinos nacionaes teem proenrado manter um culto constante 
e acrisolado pelos principias liberaes que asseguraram em 1822 a 
nossa libértação geographica no continente e, desde então, se con-
stituíram a pedra angular de toda a nossa grandeza politica. 

A' sombra desses princípios, toda a nossa evolução sociàl se 
veiu operando até hoje, um tanto lenta ás vezes, se bem que appa-
rentemente, mas sempre segura e fecunda. Dentro de suas grandes 
e formosas linhas, a nossa prqpria nacionalidade se foi caracteri-
zando gradativamente, distinguindo-se por uma physionomia sin-
gular, tornando-nos um povo original nos Eieus habitas cavalhei-
rescos, nos seus progressos subft0.3, no seu amor exagerado pela 
liberdade, quando, a nós mesmos, se afigurava que tudo isso não 
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passava de uma cópia grosseira das grandes civilizações que ima-
gioaramos haver tomado por typo. 

Se o Americano do norte, menos quiçá por herança ethnica do 
que pela acção do meio, se tornou esse povo assombroso que, na 
phra~e de LO\VEL, o seu cantor divino, em nada se preoccupa do 
passado e só vive do presente, o Brasileiro, latino por excelleocia 
e, como lati no, escravizado em demasia ao sentimento, guardando 
embora o fogo sagrado das suas tra,dições, não tardou tambem a ame-
r icanizar-se de todo até chegará pbase actual em que, mais do que 
o dia de hoje, o que o empolga e o fascina, é o dia de amanhã. 

Conservar, melhorando muito, - tal é a fórmula politica, que 
pôde exprimir nitidamente a c::.racteristica social do Brasil ontce 
as civiliz1çõ3s americanas. 



\ 
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O Brasil na política continental 

SOB o ponto de vista da nossa pol itica internacional, para quem 
estuda a historia patria sem esquecer as questões sociologicas, 

não é estranhavel que ora sejamos o que fomos no despontar da noss:i. 
emancipação da metropole. Acompanhando embora a marcha da 
civilização occidental em todos os seus cyclos grandiosos, e man-
tendo-nos sempre ao nivel dos paizes mais adeantados dos dois 
hemispherios, nem todas as idéas nov~ts acceitamos ou traduzimos 
servil mente na pratica. 

O imperialismo, por exemplo, que, no conceito de WEULERSEE, 

é um dos grandes phenomenos do nosso t empo, diathese minaz a 
trabalhar todn.s as sociedades modernas, modificando dia a dia, sob 
os nossos olhos, o mappa geral das nações, já.mais poderia cantar 
victoria em os nossos costumes publicas ou em as nossas legitimas 
aspirações de florescimento politico e materi ctl no continente. 

Para aquelle escriptor, entretanto, a politica imperialist a , em 
acção continua sobre todos os pontos do globo, é uma verdadeira 
ves:i.nia epidemica a contaminar as nações ainda mais despidn.s de 
ambições ou as menos bellicosas. «O imperialismo inglez», diz elle, 
« iinade a Af'rica Austral, tl' abalha par a se estender ao norte e ao 
sul, atl'avessando de lado a lado esse continente, e sonha ainda em 
constituir nos quatro cantos dos oceanos o mais paradoxal dos im-
perios. O imperialismo allemão não se limita a abrir ao commercio . 
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e á colonização germanicos os dominios mais 1astos, mais lon-
gínquos e mais diversos; cubiça ainda uma rica. parto da successão 
austriaca. O imperialismo russo desaba sobre a Asia inteira; ha 
muito tempo pesava sobre a Turquia e a Persia e ameaçava a 
India ; agora , procura desmembrar a China e se alargaria sobre 
a Coréa se não houvesse encontrado em frente um outro imperia-
lismo recem.nasci tlo - o imperialismo japonez » . E RIBET, outro 
pensador não menos illustre, completa o quadro descrevendo a 
França a querer prolongar a todo o transe os seus domínios á Ma· 
dagascar e á Indo- China; a Ital ia, a semear cada veres na planícies 
da Abyssinia ; e, finalmente, os Estados-Unidos, desde 1898, a se dei· 
xarem arrastar pela torrente expansionista, peocurando em vão jus-
tificai-a como uma transformação natural da doutrina de MONROE. 

Felizmente, para o Brasil, poude elle encerl'ar agor a no Tra-
tado com o Perú a sua der1·adeira questõ.o de limites com o mesmo 
brilho, a rr..esma equidade e a mesma elevada. orientação que 
immortalizaram os nossos maiores. Uma vez ainda ficou demons-
trado que, mais do que no propeio direito da força, confiamos sem-
pre ;ia força propria do nosso direito . E essa força residiu sempre, 
prin~ipalmente , na unidade de vistas que ininterruptamente, ha 
perto de um seculo, mantiveram os go vernos do paiz através dos 
prélios memoraveis em qu13 fomos resolvendo, ucia por uma, todas 
as nossas pende11cias de fl'Onteiras . 

Já em 1852, rebatendo o falso preconceito com que se queria 
isolar o Brasil-Imperio das demai3 nações sul-americanas e acon-
selhando ao Governo de Buenos Aires uma política de paz e de 
amizade para com o nosso povo, assim se expressara D. JUAN BAU-
TISTA ALBERDI no seu interessante livro - Bases y puntos de partida 
para la organfaacidn política: de la República Argentina : 

«A' la buena causa argentina convendrá siempre una polftica 
amigable para con el Brasil. Nada mas atrasado y falso que el 
pretendido antagonismo de sistema político entre el Brasil y las 
Repúblicas Sud- A.mericanas. El solo existe para una pol!tica super-
ficial y frivola que se detiene en la certeza de los hechos. A' esta 
clase pertenece la diferencia de forma de gobierno .. En el fondo, ese 
país está más internado que nosotros en el sendero de la libertad . 
Es falso que la revoluciôn americana tenga ese camino más que 
andar . 

" Todas las miras de nuestra revoluciôn contra Espafia están 
satisfechas alli. Fué la prif!lera de ellas, la emancipaciõn de todo 
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poder europeo ; esa independencia existe en el Brasil. El sacudió el 
yugo 'del poder europeo, como nosotros ; y el Brasil es hoy un 
poder esencialmente americano. Como nosotros, ha tenido tam-
bién su revolución de 1810. La bandera de Maipu, en vez de opri-
midos, hallaria alli hornbres libres. La esclavitud de cierta raza no 
desmiente su libertad política ; pues ambos hechos coexisten en 
Norte América, donde los esclavos negros son diez veces mas nume-
rosos que en el Brasil. 

« Nuestra revolución perseguió el régimen irresponsable y 
arbitraria ; en el Brasil no existe; alli gobierna la ley. 

« Nuestra revolución buscaba los derechos de propiedad, de 
publicidad, de elección, de petición, de tránsito, de industria. 
Tarde iria á proclamar eso en el Brasil, porque ya existe ; y existe 
porque la revolución de libertad ha pasado por all1 dejando más 
frutos que entre nosotros. 

« Nuestras armas no hallarían ni la debilidad que tenemos al 
costumbre de atribuir al Brasil 1 • Yo escribía las palabras que 
anteceden y las siguientes en el Mercurio de Valpa:raíso, del 23 de 
Abril de 1844 : 

« Decimos que el Imperio no es guerrero por caráter. La 
« guerra no es arte infusa ; todo pueblo se hace guerrer'O cuando 
4: es atacado en sus derechos ó en sus afecciones. En 1806, no conocía-
« mos el silbo de las balas ; y para ser soldados vitoriosos no 
« tuvimos necesidacl sino de ser invadidos por la Jnglatel'ra. El 
« Brasil no es militar hasta hoy porque no se ha visto agredido de 
« un modo que comprometa. su existencia pública. Que se ata-
« que una vez su nacionalidad, y se le verá levantarse soldado y 
« vencedor ! » 

Tres annos mais tarde, abundando nos mesmos pensamentos no 
seu relatorio ao Senado de Nova Granada sobre o Tratado de Li-

1. Essa debilidade militar tem sido attribuida systematicamente ao 
Brasil pela má fe ou ignorancia de varios escriptores e jornalistas do 
Rio da Prata. A historia militar do Brasil, comprehendendo a r esis-
tencia que os seus habitantes souberam oppor durante muitos annos aos 
invasores franc ezes e hollandezes, nos seculos XVI, XVII e XVIII, e as 
lutas que tiveram de sust entar com os seus vizinhos desde o soculo XVII 
ate ao XIX, e muito mais r ica do que a dos demais paizes latinos da 
America. E' inutil citar em apoio desta asserção e das excellentes qua-
lidades dos nossos soldados e voluntarios, o juízo insuspeito de ~arios 
chefes e ofüciaes hollandezes, allemães e francezes, que militaram no Brasil 
como nossos ad versarios, 
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mites com o Brasil, escrevia amargamente D. PEDRO FERNÁNDEZ 
MADRID: 

« En la Nueva Granada, como en los demás Estados hispano-
americaaos, vecinos nuestros, eu que unas formas gobernativas 
han sido frecuentemente reemplazadas por otras, ó en que se ha 
interrumpido á meaudo la. c:mtinuidad del Poder Supremo, no ha 
habido siempre, ea ma.teria de relaciones exteriore~, el concierto de 
ideas y principias, la unida.d y energia de acción, y, sobre todo, la. 
cordura y perseverancia que tau indispensables son para dn.r acierto 
y respefa.hilidad á una nación en sus relaciones con lu.s de más. A' la. 
verdad, dificilmente podría esperar e concierto de idea , unidad de 
acción y perseverancia sistemátir.a, en pueblos inexper tos, ator-
mentado.3 por frecuentes dicensiones intestinas; y en gobieruos pre-
ca.rios, asaltados por facciones inquietas, precisados á proveer á su 
existencia del dia, y por lo mismo, á veces, demasiado absortos en 
esto, para dar á los negocios iuternaciouales la importaucia y la 
atención debidas. 

« El estado actual de uueskas cuestiones sobre limites territo-
riales con las uaciones colindautes, és un amarguísimo pero inde-
clinable testimouio d~ ésta triste verdad. Veinte trús anos con-
tamos ya de existencia propia, desde la disolución de Colombia ; 
y, sin embargo, si bien debe reconocerse que de vez en cuaudo se 
han hecho laudables tentativas para transar una ó otra de esas 
cuestiones, lo cierto es que todas ellas estáu eu pié, y que hoy nos 
bailamos casi tau distantes como entonces de alcanzar algún ar-
reglo sobre asunto de tanto interés ; no obstante que, sin él, es 
evidentemente quimérica la esperanza de establecer entre estas 
Estados aquella armonia de intereses que seria á un tiempo su 
mejor vínculo de unión y su más segura garantia de cordial inte-
ligencia. » 

E,para não citar outros testemunhos preciosos, bastaria relem-
brar uma pagina do Dr. ANTONIO Jos1~ URIBE, um dos espíritos 
mais cultos da Colombia, quando, commentando no seu Epilogo 
das questões de limites a acção elevada e firme da nossa diplo-
macia em confronto com a de outras Republicas do continente, 
transcrevia um trecho da nota em que um dos mais trefegos e 
gratuitos inimigos do Brasil procurava justificar a derrota soffrida 
com o laudo do Presidente CLEVELAND (1895), confessando que o 
nosso paiz havia « cosechado el fruto de la tradición de su Ministe-
rio, conservada c::>n inteligencia y persevera.ncia por más de cua-
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renta anos, á través de todos los cambias de bombres y aún de la 
forma de gobierno ». 

Na verdade, foi essa tradição que, fortalecida pelo desprendi-
mento cívico, superioridade de vistas e real sabedoria elos nossos 
homens de Estado, nos garantiu sempre, ao lado da unidade 
nacional, a integridade do sôlo. E foi sob sua égide que fizemos do 
principio do uti possidetis o ponto de partida de todos os pactos ele 
limites com os povos irmãos do continente, jamais nos deixando 
dominar por outros iostinctos que não os da propria conservação, e 
nunca nos deslumbrando com os sonhos megalomaniacos de dilatar 
fronteiras, usurpar territorios ou impor protectorJ,clos a paizes 
que sempre reputclmos tão ciosos, como nós, de suas liberdades 
civicas e de sua auLonomia politica. 





II 

O Uti possidefü 

O uti possidetis não foi uma fórmula, como não faltou quem 
sustentasse, inventada pelo V1scoNDE DO Rrn·BRANCO para 

ma8carar a ausencia de direitos por parte do Brasil sobre terras 
cuj a, pos'ie se tornava imprescindível para assegurar, com a p<1z 
continental, a integridade do nosso vastissimo territorio e a nossa 
n<1scente preponderancia politica na America do Sul. 

Se, no tratado concluido com o Perú em 1841, pacto aliás não 
approvado pelos poderes publicas do Imperio, esse principio appa-
rece pela primeira vez em um documento solenne, firmado pelo 
Governo do Brasil, depois da sua emancipação política, ainda 
quando não surgira na nossa diplomacia aquelle emerito estadista, 
já muito antes, desde o regimen colonial, elle fôra consagrado 
como o unico meio honesto e efficaz de solver contendas, que deante 
de titulas escassos, confusos ou contradictorios, hem serviriam a 
cada passo para dar margem ás mais iníquas e odiosas usurpações. 
A verdadeira gloria dos diplomatas brasileiros está, ao contrario, 
em jamais quebrarem essa elevada linha tradicional de conducta, 
quando, por uma fatalidade historica, perfeitamente justi.ficavel, a 
nossa patria. ficou quasi sempre em situação de poder• usar e 
abusar do direito do mais forte. 

Em interessantíssima memoria, publicada em Lima, em 1862, 
sob o titulo - Aún las cuestiones de limites del Ecuado1·, - em 
resposta aos opusculos de PEDRO MONCAYo, Colombia y el Brasil, 
Colombia y el Perú, e Cuestiàn de limites entre el Ecuador y el Perú 

2 
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según el uti possidetis de 1810 y los tratados de 1829, - assim se 
expressava com a maior insuspeição, em brilhante syntbese histo-
rica e jurídica, eminente homem politico de uma daquellas Repu-
blicas do Pacifico : 

« Al cabo de sesenta anos de dominación espanola, em 1640, 
estalló en Portugal una revolución contra ese domínio ; y en 1641 
fueron sucesivamente adhiriéodose al pronunciamiento todas las pro-
vincias del Bra il, que no estaban ocupadas por fuerzas holandesas. 

« Seguióse por parte de Espaüa untt prolongada guerra con el 
Portugal, que durá veinte y ocho anos y no se terminá sinó con las 
paces de 1668, en que fué reconocida la separacióu de Portugal y 
sus colonias, que le h:i.bian acompa:i'íado en la revolución. Ceuta 
y otras plazas que, em 1580, eran de Portugal, quedaran pttra 
Espana, en virtud del mismo tratado, que reconoció á Portugal y 
sus conquistas el uti possidetis àe esa época. 

e PEDRO Mo:-:cAYO opina que« al separarse nuevamente las monar-
« qu1as no deb1an tomarse en cuenta más que las conquistas ante-
« riores, hechas en virtud del Tratado de 7 de Junio de 1494, que-
« dando cada monarquia dentro de los mismos limites que tuvieron 
« em 1580 > al tiempo de la reincorporación »e que« afianzada la 
< independencia dei PortuPal, todas las cosas debieron volver al 
«mismo estado que tenían antes de la rebeliôn », es decir, de la rebe· 
lión de 1640.> Y pretende jqstificar esta nueva opinión, diciendo que 
elln. se dei.luce del Trab.clo !le Lisboa de 13 de Febrero de 1668, del 
de 7 de Mayo de 1687, del de Alianza y Garantia de 18 de Junio de 
1701 y del de utrecht de 6 qe Febrero de 1715. 

« Sépase, antes de todo, que no hubo tal Tratado de 1687, y que, a 
no ser el primero, todos lo~ demás nada tienen que ver con lo que 
êl dice. 

«No podían las cosas yolver em 1668 al mismo estado que en 
1640, porque desde 1640 a 1654 habian los colonos del Brasil e pulsado 
enteramente, después de una porfiada guerra, á los Hofondeses que 
ocupaban casi mitad de su territori.o, y no era probable que, en un 
reconocimiento de paces, la Espana vol viera á bacer lo que en 1648 
que llegó á ceder á los mismos Holandeses el derecho á esas provia_ 
ci.as, que otros católicos est~ban tratando de recuperar por héroícos 
hechos de armas 1• Lo que si declaró Espaiia fué que cedia los 

i. A primeira invasão hollandeza foi a de i624. Ella se apoderou d 
S. Salvador da Bahia; mas os habitantes da cidade e dos arredores 
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derechos á todo cuanto en la epoca de la revolución dependia de la 
Regen~ia de Lisboa, declaración con la cual y completamente reco-
noció los conquistas de PEDRO TEIXEIRA. basta ol Napo. 

«Si no era fácil volver las cosas al estado en que estaban en 
1640, imposible fuera retl'oceder á 1580. Nada más justo que 
conservar el Brasil, no solo todas esas conquistas, hechas cn 
tiompos tan calamitosos y que en tanto perdió, pero también otras 
c1ue resultaron de ellas y muy esenciales á su conservación. - Al 
Brasi l le era imposible poder , desde el Pará, atender hasta al Napo, 
sin ligae cl espacio intermedio, no poblado de Espafioles, pot• la 
ocup:i.ción de puntos fortificados y colonias . 

« Esos terrenos ganados por los conquistadores portugueses al 
oeste de la línea imaginaria del Tratado de Tordesilla.s fueron 
considerados como una insignificante indemnización por las pér-
didas que les trajo la unión, por lo que costó la espulsión de los 
Holandeses del Brasil, por haber la Espafia retenido en su poder 
las Filipinas y la plaza de Ceuta, y por no haber restituído al 
Portugal los trecientos e cincuenta mil duc:i.dos de las Molucas, 
según se obligó, cuando se llegó á reconocer que las mismas 
Molucas quedaban, como sucedía, dentro de la demarcación de 
Por tugal, lo mismo que las Filipinas. 

«Todos estos hechos son muy conocidos, o creemas que también 
los debía saber PEDRO MoNcAYo, que prefiere hacerse el ignorante 
de ellos, como tiene costumbre en otros casos, en que por cierto no 
se r ocomienda por su buena fé. Portugal los presentó en varias 
oca iones como ar gumentos, según dijo en uua Memoria sobre el 
asunto el Oficial Mayor FRA.Ncrsco AUZMENDI. Y esas varias ocasiones 
fueron muy anteriores al Tr..Ltado de 1750, contra que tanto se 
conspira el libelista, apoyándose en la falsa apreciación de un 
escritor espafiol contemporâneo, injustísimo para con el Ministro 

organizal"am a resistencia sob a direcção do Bispo D. Marcos Teixeira e 
si tiaram os invasores . Chegaram pouco depois reforços de P ernambuco e 
do Rio de Janeiro ; e da Europa veiu uma grande expedição hispano-
portugueza . A cidade foi r etomada cm 1G25. A segunda grande ex-
pedição hollandeza, de :1.630, apoderou-se de Olinda e do Recife, e, 
apesal" da r esietencia que encontraram, ext cnderam -se pouco a pouco os 
Hollandezes pelo norte do Brasil, desde o rio Real at é ao Maranhão. Essa 
guerra durou vinte e quatro annos (1630 a 1654J, terminando, depois das 
duas batalhas de Guararapes, pela capitulação dos Hollandezes que ainda 
occupavam o Recife e Mauritzstadt (26 de Janeiro de 1654), 



~o DU~SHEE DE ABllA~CBES 

D. JOSÉ DE CARVAJAL y LANCASTER, cuyos P.ensamientos y Testamento 
político, aunque no tanto como su correspondencia coo el Peruano 
MARQUÊS DE VALDELIRIOS, papeles que DO conoció el Sr. D. MODESTO 
LAFUENTE, son suficientes para justificarlos completamente de las 
acusaciones de traidor y otras de que sin razón ó pretexto lo 
acusan. Por esos papeles se vé que CARVAJAL, aún antes de ser mi-
nist ro, sostenia, respecto al Portugal, el dilema politico de que era 
necesario conquistarle ó confiar~e; y como no era posible lo pri-
mero, se deducia lo último, y trató de ejecutarlo. Con toda razón 
dice, pues, el ilustrado Neo-Granadino Sei'ír. D. LoRENzo MARiA 
LLERAS: 

e El Ministro D. JosÉ DE CARBAJAL negoció y puso su firma en el 
«importante Tratado de 13 de Enero de 1850, documento que honra 
« á la verdad su memoria porque se vé que sinceramente buscó el 
« medio de terminar Ias controversias 1 • » 

« Portugal sostuvo siempre sus derechos á las conquistas más 
al oeste de la línea de Tordesillas; en 1681, en 1701, en 1703 , en 
1713, en 1715, en 1735 y en 1737.- En todas estas ocasiones, como 
desde 1746 á 1749, pro

1
bó de lleno sus titulos en virtud de los cuales 

1. «O n egociador ostensivo do 'l'l'atado (de 1.750) por parte de Por-
tugal foi o Mestre de Campq Geral THOMAZ DA SILVA TELLES, Vis coNDE 
DE V1LLA NovA DE CERVEIRA, Embaixador E xtraordinario em Madrid, e 
por parte da Hespanha o Mif istro de Estado D. JosEPH D8 CARVAJAL Y 

LANCASTERj mas quem de fa c to defendeu a causa d a Portugal e do Brasil e 
os inter esses bem entendidos da Amarica nesse deb ate fo i o celebre e, t a-
dista e diplomata brasile iro ALEXA!'lDRE DE GUSMÃO . 

« •.. O art. 21 mostra bem que o esp írito de um h omem supe ;·ior e 
verdadeiro Americano presidiu á feitura desse t r at ado . Basta reproduzir 
aqui o começo do artigo : 

"Sendo a guerra occasi~o principal dos abusos e mot ivo de se ai-
" terarem as r egras mais be~ concertadas, querem Suas Majestajfes Fide -
" lissima e Catholica, que, s~ (o que Deus n ão pel'mitta) se chegasse a 
« romper entre as duas Corôas, se mantenham em paz os vassallos de ambas 
e estabel ecidas em toda a Am13ri ca Meridional, vivendo u ;is e ou tros corno 
" se não houvera tal guen a entre os Soberanos , sem fazer -se a menor 
" hostilidade, nem po r si sós nem junt os com os seus Alleados . E os mo-
" tores e cabos de qualquer invasão, pol· leve que seja, serão cast igados com 
" p en a de morte irremissivel ; e qualquel' preza, que fizer em, será r es ti-
" tuida de boa fê, e inteiramente . • . » (BARÃO DO R10-BRANco, Exposição 
que os Estados Unidos do .E,'1·asil ap1·esentam ao P1·esidente dos Esta-
dos Unidos da America comp Arbit1·0 segundo as estipulações do Tra-
tado de 7 de Setemb1·0 de 1889 en t1·e o .Brasil e a Republica A rgen-
tina - New Yo1·k, 1894, Tomo I, pags . 23 e 31). 
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por diferentes veces, conquistada la Colonia del Sacramento, le 
volvió á ser devuelta. 

<AI cabo de muchas discusiones se firmó el Tratado de 13 de 
Enero de 1750 t. - Sin entrar en discusiones de si fué bueno ó malo, 
basta saber que, por la oposición que encontró de parte de los Jesuítas, 
según lo prueba V ALDELIRIOS en su correspondencia, y por las mo· 
rosidades del Comisario !TURRIAGA, que estubo en la Guayana desde 
1754 á 1759, sin acercarse á la frontera, á donde lo esperaban los 
Portugueses, por lo que fué severamente reprendido por la Córte, 
ese tratado de 1750 fué del todo anulado por otro celebrado en el 
Pardo, el 12 de Febrero de 1761 2 ; y esta misma anulación, hecha 
á gusto de las dos Coronas, prueba que ninguna de ellas creia que 
dicho tratado la favoreciera excesivamente. 

<Las novedades ocurridas en el seno del gabinete espaiiol en 
los aiíos de 1754 y 55 ~. no ban sido cansa de ninguna suspensión en 
el tratado, como dice PEDRO MoNCAYO. Mucho después de 1755, en 
1757, 1758 y 1759, los Comisarios del Sur seguían en los trabajos de 
demarcación, á que solamente puso término Ia anulación en 1761. 

«Por Ia mencionada anulación del Tratado de 1750, volvieran 
las cosas, no á la Bula del Papa, ni al Tratado de Tordesillas, pero 
si al estado en que estaban antes de aquél, á las posesiones 
hechas por los conquistadores, reconocidas por el Tratado de 1668 
y acuerdos posteriores. 

« Seguiose la guerra del Pacto de Familia y la paz de 1763. 
Hubieran nuevas desinteligencias hasta 1776, y, por fin, con la caída 
casi simultanea de los dos tercos ministros GRIMALDI y POMBAL, se 
celebraran los Tratados de 1777 y 1778. 

« La mala redacción de algunos articulos dei primero de éstos 
tratad.os producía, entre los Comisarios demarcadores, disputas que 

i. « A linguagem e o tom geral deste memora vel tratado dão teste-
munho da sinceridade e boas intenções das duas Cõrtes ; os dois Sobe· 
ranos contractantes parecem na verdade ter ido muito além do seu tempo. 
Proce ler am com uma rectidão que quasi póde ser considerada nova na 
diplomacia ; e, procurando estabelecer uma paz perpetua em suas colonias, 
quaesquer que fossem as disp11tas que occorressem entre elles na Europa, 
deram um exemplo digno de ser tido em lembrança como um meio pra· 
tico de diminuir as calamidades da guerra. ,. (ROBERT SoUTHEY, History 
of B razil, Londres, i817-1819, Tomo ILI, pag. 448). 

2. « El testo de éste tratado se puede ver en la página 148 y siguien-
tes de la «Memoria> sobro el Tratado de 5 de Mayo de 1859, impresa en 
Cal'acas eu 1860. » 
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parecían sin :fin, cuando el CONDE DE ARANDA indicó e! proyecto 1 , 

que acabaria con esas cuestiones, de dar todo el Perú, y hasta 
mismo Chile, al dueiio del Brasil, en cambio del Portugal Penin -
sular. Las mismas disputas duraban con calor, cuando estalló la 
guerra de 1801. Durante ella, 'Rspafía tomó en Europa la plaza 
de Olivenza, y con ella se quedó ; y Portugal conquistó cn el sur del 
Brasil los Siete Puebloii de Misiones dei Uruguay, y los terrenos de! 
Jaguarán, que tampoco volvió á restituir, ni hoy lo podría hacer 
el Imperio, cuando en ellos, al proclamarse la Independencia, tenia. 
ya fundadas ciudades florecientes, todas de población brasilera. 

<t Si el Tratado de 1777 (San Ildefonso) tu viera más valor que el 
uti posidetis del tiempo de la Independencia, se ver1an tales 
absurdos como el que toda la población brasilera de ésos territorios, 
que ha proclamado el Imperio, debia pasar á ser Oriental, entre-
gándose en cambio, otro absurdo, al Brasil más de la mitad del 
Paragu:iy, poblado hoy de Paraguayos. 

« As1, pues, por el simple hecho de la guerra de 1801 resul-
taran para el Brasil nuevos derechos de conquista, de los cuales 
el no podría cejar siqo obligado en una nueva guerra en que fuese 
menos feliz que en la ant(jrior. Nunca dignamente por m'edio de 
negociaciones pacificas. 

«La guerra de 1801 biso pues caducar, de becho y de derecbo, 
para el Brasil y para otrias naciones más, los Tratados de 1777 y 
1778. Los que sostienen lo contrario, como sean, en Nueva Granada, 
el Siir. PEDRO FERNANDEZ MADRID, en Venezuela, el Sr . MARIANO 
BRICENO y, en el Ecuador, con las ideas de éstes, PEDRO MoNcAYo, 
lo hacen, á lo que nos par€(ce, más por esp1ritu de oposición, y par~ 
impedir todo arreglo posibtJe. que fundados en convincentes razonas. 

<Pero si los Colombianos permaneciesen muy decididos por 
el Tratado de 1777, que les veda por un articulo el derecho de 
navegar el Amazonas, el j3rasil podr1a, sin faltar á los principios 
generales, que con razón sostiene, hacer revivin en un nuevo 
tratado, y palabra por palabra, todas las estipulaciones, que, 
respecto á C:olombia, en el Tratado de 1777, se encuentran y no ban 
sido derogadas por actos () documentos públicos posteriores, tales 
como son las Cédulas de 1802 y el reciente Tratado hecho coa 
Venezuela. 

i. « Véase su propuesta 13n la Histo1·io, de Carlos IIl, por D. ANTONIO 
F1mRER DEL Rio." 
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«Lo cierto és que por las siete Reales Cédulas de 15 de Julio de 
1802, pasadas después de la guerra de 1801, la Corte de Espaiia reco-
noció al Brasil, en la parte que linda con Maynas, la linea de sus po-
sesiones, el uti possidetis de entooces, que vino á ser el mismo uti Pº'" 
sidetis de 1810.-En cada una de asas cédulas se dice dos veces que 
el Gobierno de Maynas se dilataría por el Maraiion abájo hásta las 
fronteras de las Colonias Portuguesa.~ . Estas colonias eran entonces 
Tabatinga, de un lado, y del otro las aldeas de las misiones del 
Ya-purá, aún arriba de la boca del Apapóris; y lo dispuesto en las 
cédulas fué llevado á ejecución, sin reclamación alguna, ni de parte 
de los Virreyes de Santa Fé y Perú, ni del Presidente de la Audien-
cia de Quito, pues todos la aprobaron, ni nos consta que contra 
ella hayan representado los cuatro Prelados á quienes fué dirigida, 
ni tampoco los pueblos, pués todos vieron con satisfacción la pre-
sencia de un Prelado propio. 

« Fué fundado eu las esti.pulaciones de las Cédulas de 1802, cuya 
validés el Perú sostiene y sostendrá, que se convino con el Brasil 
en lo dispuesto en el artículo 7° del Tratado de 23 de Octubre de 
1851. Y del mismo tenor dei ar ticulo, se vê que las dos naciones 
no hacen más que consignar el principio del uti possidetis, que se en-
tiende ser el de la época de la independencia, y fijar, para evitar 
dudas, una linea que sirva de raya entre las respectivas posesiones. > 
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Tratado de 1841 

E MBORA reconhecendo já,em uma de suas clausulas, o principio 
do uti possidetis como base para a fixação de limites, o Tratado 

de Amizade, Commercio e Navegação, firmado em Lima, a 8 de 
Julho de 1841, entre o Conselheiro DUARTE DA PONTE RIBEIRO, então 
Encarregado de Negocios do Brasil, e o Ministro das Relações Ex· 
teriores do Perú, D. MANUEL FERREYRos, não tivera por objecto 
principal a questão de divisas. 

Esta entrara quasi incidentemente nesse convenio, e mais como 
meio de conseguir do Perú o compromisso prévio de abrir mão das 
doutrinas sustentadas nos litigios de territorio pelas outras Repu-
blicas de origem castelhana, do que como fim de se astabelecerem 
desde logo as nossas linhas fronteiriças. 

Era assim que, no artigo 14, se declarava que« conhecendo as 
Altas Partes Contractantes o muito que lhes interessa proceder 
quanto antes á demarcação dos limites fixos e precisos que hão de 
dividir o territorio do Imperio do Brasil do da Republica Peruana, 
compromettem-se ambos a levai-a a effeito o mais prompto que 
fôr possível, pelos meios mais conciliatorios, pacificas, amigaveis, e 
conforme ao uti possidetis de 1821, em que começou a existir a 
Republica Peruana, procedendo de commum accôrdo, em caso de 
convir-lhes, á troca de alguns terrenos, ou outras indemnizações, 
para fixar a linha divisaria da maneira mais exacta, mais natu-
ral e mais conforme aos interesses de ambos os povos», 
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Nesse pacto, entretanto, que não obteve a approvação do Go-
verno Brasileiro, o que preoccupava particularmente os nossos 
homens de Estado, eram as franquias de que elle se tornaria, sem 
duvida, ponto de partida para o trafego internacional do grande 
e5tuario do extremo norte do paiz. 

« A abertura da navegação do Amazonas», - escrevia então 
emerito commentador dos nos·os tratados 1, - «é um grande passo 
dado na estrad.a da civilização e dos nossos melhoramentos, mas que-
rem oi-a com suas varia cautelas. E nem essas cautelas são uma 
pêa que pomos á inauguração desse notavel acontecimento. tanto 
que não hesitamos em asseverar que, se a Carta Régia de 28 de 
.Janeiro de 1808, q ne abriu os portos do Brasil ao commercio das 
n:Lções amigas, constitua um dos títulos mais honrosos do reinado 
de D. JoÃo VI, o Decreto que franquear a navegação do Ama-
zonas a todas as bandeiras será memorado pela historia como um 
dos ractos de maior patriotismo do segundo Imperador. 

«Entretanto, não nos é licito deixar de ponderar que urge 
tomar medidas para que se realize a sua abertura sem os graves 
inconvenientes de um 1 facto ex- abrupto. Ha longos annos que o 
Governo Imperial se occupa desse objecto; diversos ministros de 
Estado o teem promettido na tribuna e nos seus relatorios ; toda-
vill., ignora-se se ha algum plano assentado sobre essa navegação ; 
não é sabido se se tem feito prévias explorações nos importan-
tíssimos atfiuentes daquelle :rio, que se internam pelo nosso terri-
torio, ou que vão ter aos Estados limitrophes, e, finalmente, não 
consta se porventura nos terp.os entendido com os referidos Estados 
para que esse acontecimento se emprebenda com mutua acquies-
cencia e vantagem. » 

A idéa mesmo que, na época, se afigurava vencedora no 
animo de grande parte dos nossos estadistas, era que se não decre-
tasse a abertura do Amazonas sem que primeiro se fixassem de 
modo definitivo os nossos limites com os paizes ribeirinhos. 

Muitos annos depois, quando já fôra celebrado em 1851 o Tra-
tado de Commercio, Navegação, Limites e Ex.tradição, com a mesma 
Republica do Perú, tratado que, ratificado afinal pelas duas partes 
contractantes, affirmara mais uma vez o alto tino diplomatico do 
plenipotenciario brasileiro, que o negociara e fôra ainda o Conse-
lheiro DUARTE DA PONTE RrnBIRo, essa orientação parecia predomi-

1. O Conselheiro ANTONIO PEl\EIRA PINTO, 
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nar na maioria dos espíritos dirigentes da politica nacional 1• E ana-
lysando, tres lustros depois, o Decreto de 7 de Dezembro de 1866, 
que abrira aos navios mercantes de todas as nações a navegação do 
Amazon'.ts e de outros rios brasileiros, em face daquelle tratado 
cc,m o Perú, no qual o Brasil começara a pôr em pratica o prin-
cipio de reconhecer o direito á navegação do rio commum em favor 
dos ribeirinhos, escrevia aincla ANTONIO PEREIRA. PINTO : 

«Cumpre confessar que o paiz seria melhor impressionado e, 
ao mesmo tempo que fôra promulgada aquella importante provi-
dencia, tivesse a certeza de que haviam sido attendidos e resguar-
dados outros interesses de alto quilate : 

«Se foram de antemão preparados os m&ios para tornar exequi-
vel aquella medida, sem os graves perigos que pôde comsigo trazer 
a simultanea irrupção de um grande numero de navios estrangeiros 
nas aguas do Amazonas, attrahidos pela fama das fabulosas riquezas 
que se tem figurado existir em suas margens i 

<Se houve prévia intelligencia com os ribeirinhos superiores, 
para decretar-se tal narngação, circumstancia esta que parece ser 
contrariada pela attitude hostil qne o Perú e a Bolívia teem tomado, 
em relação ao Brasil, na questão do Paraguay i Se, como entendem 
muitos, e parece até certo ponto razoavel, fez-se dependente a 
promulgação da referida medida da reciproca acceitação de bases 
para que se ponha termo ás nossas questões de limites com as 
Republicas vizinhas, as quaes da livre navegação do Amazonas 
vão fruir tão ass ignaladas vantagens~ Se, finalmente, se aguardam 
compensações de tanta valia que possam justificar a amplitude úa 
concessão, e!'ltendendo-a ao Tocantins, rio Negro, Tapajoz, Madeira, 
e, ainda avante, ao rio S. Francisco, quando o projecto adaptado na 
Gamara dos Deputados em 1864 sob o domínio das livres franquezas, 
a limitara prudentemente ao Amazonas, e ao citado rio Negro, 
precedendo, além disso, a celebração de tratados~ 

e Não é a melhor aquella politica que El a melhor abstracta-
mente, mas sim aquella que é a melhor entre as passiveis; este sen-
sato axioma, proferido por um de nossos mais notaveis estadistas, 
não seria por certo esquecido pelo gabinete imperial, quando tomou 
a magna deliberaçiio de declarar livre o ingresso no Amazonas. » 

i. Esse e os tratados com Venezuela e Nova Granada (depois Colom-
bia) foram negociados sob a direcção e segundo as instrucções do então 
Ministro dos Negocios Estrangeiros, Conselheiro PAULINO DE SouzA., poste-
riormente VISCONDE DO URUGUAY. 



\ 
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Tratado de 23 de Outubro de 1851 

O Tratado de Commercio, Navegação, Limites e Extradição, 
assignado em Lima a 23 de Outubro de 1851, pelo Conselheiro 

DUARTE DA PONTE RIBEIRO, Plenipotenciario do Brasil, e D. BAR-
TOLOi\IÉ HERRERA, Mini~tro dos Negocios do Interior e interino das 
Relações Exteriores do Perú, e r:i.tificado, por parte do Imperio, 
em 18 de .MarçJ de 1852 e, por essa Republica, em l de Dezembro 
do a.uno anterior, fôra negociado e concluido, como se acaba de 
vêr, quando, em nosso paiz, ainda não estava resolvido o magno 
problema da abertura do Amazonas . 

No preambulo desse memoravel convenio, notam-se faci l mente 
as extremadas cautelas, para 11ão dizer os fundos receios, que tol-
dava,n o espirito dos seus negociadores. 

«Igualmente an imados »-uecla.ram elles, - «do desejo de faci-
litar o commercio e a navegação fluvial pela fronteira e rio:i dos 
dois paizes», o Bl'asil e a Republica do Perú resolvem« ajustar em 
uma Convenção especial os principio:; e o modo de fazer um ensaio 
em que mell101· se conheça sobre que bases e condições deverão 
e~se commercio e navegação seL' estipulados definitivamente». E, 
nas duas primeiras cla.usulas, estabelecem < mutuos favores ás mer-
cadorias, que passarem de um para outro territorio e subvenção, 
durante cinco aunos, ás empresas de navegação a vapor, que se 
destinarem a trafegar o Amazonas desde a sua foz até o littorJ.l 
peruano». 
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No artigo 7°, entretanto, mais clara e precisamente do que 
acontecera com o Tratado de 1841, a questão de limites é encarada. 
de frente. 

«Para prevenir duvidas »,-reza essa clausula,-« a respeito da 
fronteira alludida nas estipulações da presente Convenção, concor-
dam as Al tas Partes Contractantes em que os limites do Imperio do 
Brasil com a Republica do Perú sejam regulados em conformidade 
do principio uti possidetis; por conseguinte, reconhecem, respectiva-
mente, como fronteira, a povo,,ção de Tabatinga ; e d'ahi pam o n01·te 
em linha recta a encontrar o Rio l apord (Japurá) defronte ela foz 
elo Apapdris, e, de Tabatinga para o sul, o r io Javary, desde a sua 
con"(f,uencia com o Amazonas. 

«Uma Commissão Mixta nomeada por ambos os Governos 
r econhecerá, conforme o principio ut1: v ossidetis, a fronteira, o pro-
porá a troca dos territorios que julgar a proposito para fixar os 
limites que sejam mais naturaes e convenientes a uma e outra 
nação. > 

Commentando as estipnlações desse tratado, escreve o Sr. Mi-
ni tro das Relaçõós Exteriores na Exposição que acompanhou a 
Mensagem de 28 de Dezembro ultimo, dirigida pelo Sr. Presidente 
da Republica, ao Congresso Nacional : 

« As clausulas dessa convenção foram disc1itidas em sete con-
fe rencia.e;. Durante as quatro primeiras (8, 11 e 17 de Agosto e 2 de 
Setembro), ficou a negociaçp:o quasi de todo ultimada, representan 1lo 
o Perú o seu Ministro das Relações Exteriorns, JOAQUIM DE OsMA. 
A necessidade de attender de perto aos trabalhos parlamenhres 
levou-o a passar interinamente essa pa~ta e a negociação ao citado 
BARTOLO:IIÉ HERRERA, que, assim, tratou com o nosso Plenipo te rr-
ciario nas tres conferencias seguintes (18, 19 e 21 de Outubro). 

« Ambos esses ministros perua.nos, na discussão, serviram-se do 
conhecido ma.ppa organiza.do pelo Commissario demarcador FRAN· 
cisco REQUENA. Aia.ia qu13 nesse documento hesp(Jonhol estivesse 
traça.da, como fronteira, uma linha p1rallela ao equador, desde a 
margem esquerda do Madeira at é á direita do Javary, - segurrdo a 
errada i rrterpretação que os demarcadores bespanhoes haviam dado 
aos artigos J O e 11 do Trµ.tado Prelimi nar de San Ildefonso, de 1 
ae Outubro de 1777, - os ministros peruanos não propuzeram que 
~e conviesse em estabelecer essa ou qualquer outra linha divisol'ia 

1 

entre os dois ciiados rios Madeira e Javary, reconhecendo, por-
tanto, que o Perú nada poâsuia ao oriente do Javary e que era com 
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a Bolivia que o Brasil se devia entender no tocante ás r egiões do 
Juruá e do Purús, que essa linha atravessava. Apeoas pediram : o 
Ministro OsMA (4ª conferencia, de 2 de Setembro), que o territorio 
da margem septentrional do Amazonas, desde Tabatinga, que 
occupavamos, até ao canal Avati-Paraná, passasse ao dominio do 
Perú, por ser esse canal o limite indicado no artigo 11 do Tratado 
de 1777; e o Ministro HERRERA. (6ª conferencia, de 18 de Outubro), 
que a linha recta de Tabatinga para o norte, até ao Apapóris, 
f·Jsse prolongada de Taba t inga par:i. o sul, afim de ficar pertencendo 
ao Perú todo o rio Jn.vary, com algum territ.orio da sua margem 
direita. 

"O Plenipotencfario Brasileiro recusou ambas as propostas, 
dizendo que não podia convir em outras fronteiras que não fossem 
as determinadas pelo uti possidetis effectivo ou real; e declarou 
que, sob a base do Tratado Preliminar de 1777, sem vigor desde a 
guerra de 1801 e do Tratado de Paz de Badajoz, que o não restabe-
lecera, era impossível par a o Brasil acceitar negociação alguma. 

«O principio da posse real que tive~sem as duas Partes foi o 
que prevaleceu e ficou estipula·lo , reconhecendo, portanto, o Go-
verno Peruano, em 1851, a invalidade do Tratado de 1777. » 

Infelizmente, dois anoos não eram ainda passados da assigna-
tura do Tratado de 23 de Outubro, já o Governo do Perú baixava o 
Decreto de 25 de Abril de 1853, declarando abertos aos navios brasi· 
leiros no Amazonas os portos da Republica até Nauta, e tornando a 
mesma concessão extensiva aos barcos de outras nações que tives-
sem firmado com a mesma Republica tratados em que se houvesse 
estipulada a clausula de nação mais favorecida, desde que esses 
paizes obtivessem a entrada no referido rio. 

A diplomacia imperial, porém, protestou em tempo ; e, ape-
sar de fortes instancias dtt Inglaterra e dos Estados Unidos para 
que o Governo de Lima mantivesse aquelle seu perigoso acto, foi 
elle derogado pelo Occroto de 4 de Janeiro de 1854. 

Por este, concedia-se ao Brasil a navegação dos amuentes do 
Amazonas e declaravam-se oxcluidos desses favores os Estados não 
ribeirinhos. 

,lá mezes antes, procurara o Perú congregar os representantes 
dos diversos paizes banhados pelo Amazonas para assentarem o 
meio pratico de tornar effectiva a livre navegação desse rio ; e 
essa aspiração da diplomacia peruana de reunir em Congresso 
algumas das nações sul-americanas mais de uma occasião se fez 
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sentir depois a proposito de diversos assumptos, especialmente os 
de limites. 

Em 22 de Outubro de 1858, era as3ignada em Lima pelo Conse-
lheiro MIGUEL MARIA LISBÔA 1, Plenipotenciario do Brasil e, 
D. MANOEL ÜRTIZ DE ZEVALLOS, Ministro das Relações Exteriores 
do Perú, uma nova Convenção Fluvial entre os dois paizes. 

Nesse accôrdo, cujas ratificações foram trocadas em Paris a 27 
de Maio de 1859, estabelecera-se no artigo 17 que, dentro do prazo 
de doze mezes, contados desta ultima data, seria nomeada a com-
missão mix ta que, nos termos da clausula 7"' do Tratado de 1851, 
deveria reconhecer e demarcar a fronteira nelle assignalada. 

A 26 de Maio de 1859, oram trocadas entre os Plenipotenciarios 
Conselheiro MIGUEL MARIA L!SBÔA e D. FRANCISCO RIVERO as rever-
saes em que se determinava o modo por que poderiam ser altera_ 
das as concessões especiaes ajustadas entre as duas nações. 

Nomeado pelo Go verno imperial membro da commissão mixta 
o Capitão-Tenente JOSÉ DA COSTA AZEVEDO, mais tarde BARÃO DO 
LADARIO, seguiu elle para o seu destino em meiados de 1861 
debalde esperando at é fins de 1863 o representante do Perú. ' 

Nesse interirn, d~va-s~ um lameotavel cooflicto internacional 
entre o Brasil e aquella ~epublica. Entenderam os commandantes 
dos navios peruanos Moronri e Pastaza, armado3 em guerr a e anco-
rados então em Belém do fará, que poderiam subir livremente as 
agiras~ do Amazonas sem dar a menor satisfação ás autoridades 
brasileira.s. Para isso, procurara.m basear-se nas clausulas da Con-
venção Fluvial de 1858. 

O Presidente do Pará em vão buscou convencel-os de que as 
concessões desse acto interaacion Ll só se referiam ás embarcações-
mercantes de ambos os paizes, devidamente registradas ; e nada 
estipulavam sobre as de gqerri1, mesmo carregadas de mercadorias. 
Esse coovenio estava aindp. dependente, quanto ao uso da navega-
ção do Amazonas, de posteriorea condições, até esse tempo r~ão pro-
mulgadas. O que era periflitt iuo então aos navios p1erua.nos e bra-
sileirns era apenas o li vrn transporte de mercadorias pelo terri-
torio fluvial de um ou de outl'O paiz, uma vez sujeitando-se elles 
aos r espectivos regulamenpos fi.scaes. 

« Não foram, porém, atteodidas estas sensatas ponderações», -
escreve illustre historiad r já citado, - « e o commandante do 

1. Posteriormente, BARf O Dll JAPURÁ. 
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Morona, carregando mercadorias, e acompanh340 _40 •. ·~~lt_a;~$') "" 
suspendeu ancora, declarando (como _se lê no RelatoriQ:~~ o/l'ig_bti~~..,· 
Estrangeiros de 1865) estar r esol vuJo a navegar a -..'lli~~ - \?Lo-· 
Imperio, no Amazonas, quanJ.o e como bem quizesse. 

« Singrando aguas acima, como é dito, encalharam os vapores, 
por imperícia dos respectivos commandantes, em distancia não lon-
ginqua da capital do Pará, e, sendo intimados pelo commandante do 
vapor Belem, que lhes fôra no encalço, para regressarem, não o 
fizeram, nem acceitaram a intimação, continuando na viagem ; 
o Pastaza, porém, teve de retroceder da villa de Breves por falta de 
peatico e combustível e aportando a Belém, solicitou do Presidente 
a faculdade de seguir para Cayenna, o que lhe foi concedido. 

«O Morona,continuando a viagem, não obedecendo ás intimações 
da fortaleza de Obidos para parar, antes arremeçando tiros de bala 
e metralha á mesma fortaleza, logrou approximar-se de Manáos, 
mas encall10u afinal nos arrecifes de Paraquequara, a sete leguas 
de distancia daquella cidade. 

« Sciente dessas occurrencitts, havia o Gabinete Imperial deter-
minado que uma flotilha, composta dos navios de guerra Beberibe, 
Belmonte, Parnahyba e Ypfr mga, sob as ordens do Chefe de Esquadra 
GUILHERME PARKER, partisse para o Pará, afim de desaffrontar a 
soberania territorial do Imperio das o:ffensas que lhe tinham sido 
infligidas, sendo as instrucç·ões dadas ao commandante da dita floti-
lha fazer regressar os vapor.:is peruanos á capital da referida pro-
víncia para cumprirem seu~ deveres, ou, no caso de haverem elles 
transposto a fronteira, seguir até Loreto e exigir do Governo do 
Perú condigna satisfação. Aportando ao Pará , teve o chefe PARKER 
conhecimento da r etirada do vapor Pastaza para Cayenna, como 
dito é, e qnanto ao Morona, que pelos soccorros das autoridades 
havia escapado do naufragio, recusando-se seu command.ante á in-
timação de regressar para Belém, i·esolveu aquelle chefe mandal-o 
rebocar para o mencionado porto, onde chegou a 31 de De-
zembro . 

«Neste comenos aportara á capital do Imperio o representante 
do Perú, e, aberta a discussão sobre os meios de chegar a um ulti-

'matum acerca do conflicto sem novas complicações, foi resolvido 
provisoriamente o principio de navegação pelo Amazonas nos se-
guintes termos: 

« 1°. Que se franqueasse desde logo a navegação aos navios 
mercantes, sujeitando-se aos r egulamentos fiscaes e de policia que 

3 
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cada um dos dois Governos prescrevesse no seu territorio; modi-
ficando-se depois esses regulamentos por mutuo accôrdo, se não 
estivessem nos termos dos artigos 4° e 5° da convenção. 

« 2° . Que se consentisse que os na vios de guerra peruanos pu-
dessem tambem navegal' o Amazonas brasilei ro, em recip r o-
cidade ele igua.l conce3são por p1r te da Republica do Perú aos 
navios de guerra brasileiros que houvessem de navegat· pelo Ama-
zon:i.s per uano ; ficando reserv,ido a cada um 1los dois l~stados o 
direito de limitar o numero de teles nav ios aos quaes se conce-
desse semelhante permissão de conformidade com os principias ele 
Direito Internacional, admittidos e reconhecidos poe todas as 
nações ci vilizaelas . 

« Outrosim, qne se reconhecesse, em princip io, que o nav io de 
gu rra que recebe mercaelori a~ a seu bor elo constitue-se merc11nte 
e flca, como tal , sujeito ás conelições r espectivas . 

«Este accôrdo, porém, ficava depe ndente da reparação que pre-
viamente deveria ser dada pelo Gover no do Perú ao do Brasil, vistos 
os attentados commettidos em suas aguas amawnica8 pelos com-
mandantcs dos vapores 111orona o Pasta;a. 

« A satisfi:1ção exibda ~everia consistir no reconhecimento por 
parte do Perú, do procedimento irregular do command11nte do 
Morona, em uma multa á, atfündega por se ilavee violado os ar tigos 
do srm regulamento, e em um:i salv.t á fortaleza de Obidos, por se 
ter opposto resistencia mitterial ás s11a~ intimaçõe~ . 

«Foram todas estas questões discutidas e elucidadas nos Pl'ot o-
coll os de 15 e 22 de .Tanoil'q de 1863, sendo approvado oajL1st e cons-
tante dos mesmos Protocollos pelas nofas do Govern o Imperial e do 
representante do Perú de j~4 de Janeiro do referido anno ; o, afinal, 
o accôrdo celebrado em 23 de Ou tubro seguinte, l'esumindo as ante-
riores declarações, poz remate ao confiicto provocado pelos com-
mandantes dos vapores peruanos .1íorona e· l'a .- tai ' · ter inanrlo 
amigavelment.e tão desagradavel occurrencia. » 

Estes acontecimentos IjãO deixaram de r etal'dar a demarcação 
da fronteira entro o Brasil e o Perú, estabelecida no Tratado de 
1851. Já em Novembro de 1863, isto é, Jois an110~ depois de a haver 
emprehendido o CommisSitrio br ·1sileiro CosTA AZEVEDO, ( i que 
aportou a Relém o peruano D. lGNACIO MURIATEGUI ; e foi logo sug-
gerindo o alvitro ab.>:.t rd;) do se fechar a divisa entre as duas 
nações por uma outra lioha, a chamada Este-Oeste, tirada dêt 
maegem esquerua do rio Madeira á Jireita do Javary . 
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Repellida se melhante pretenção pelo Governo Brasileiro, de u 
parte de doente D. !GNACIO MuRIATEGUI e tomou passagem pctra 
Europa. 

Foi então nomeado pelo Perú o Cap itão de Mar e Guerra 
D. FRANcrsco CARRASCO para fazer parte da Commissão Mixta, em 
que continuou a r epnsentar o Brasil, como chefe da sua delegação, 
o mesmo Capitão-Tenente COSTA _-1..zEvEoo. 

liliciadas as conferencias entre os commissarios a 13 de Setem-
bro de 1865, não tardaram elles a se transportu.r para as fronteiras 
brasilio-peruanas; e, a 28 de Jun ho do anno seguinte, inaugurava-se 
solennemente a demarcação definitiva de limites entre os dois 
Estados. 



\ ' \ 



V 

As questões do Pacifico 

EM torno do Tratado de 23 de Ouhbro de 1851 com o Perú, levan-
taram-se as mais estranhas reclamações de outras Republcias 

do Pacifico . 
Trabalhadas sempre pelas mais cruentas e ruinosas 111tas intes-

tinas, sem ao menos disporem, sob o ponto ele vista geographico, 
de um territorio certo e determinado, ora procurando formar com 
as vizinhas uma só nac;ão, ora voltando ás suas p1·imitivas institui-
ções politicas, nada m·üs natural do que alguinc1.s dessas Republicas 
se imaginarem a cada passo lesada> nos seus domínios deante de 
actos OLt ajustes internacionaes das suas fronteiriças. Além dos seus 
tit1tlos historicos rnrem na sua maior· parte os mais con fu ;os e con-
tradictorios, as inconstancias da sua politica externa, alimentadas 
por ininterruptas incorporações e desdobramentos de terras, deve-
riam coucor,·cr sem duvida para diminuir de dia para dia o valor 
de suas posses ou tornar cada vez ma is difíicil e penoso o reconhe-
cimento dos se is direitos . 

A Colo:nbia, então Republica da Nova-Granada, foi uma das pri-
meiras a reclamar . 

Em nota de 29 de Abril de 1853, ao represent:i.nt..i neo-granadino 
no Cltile, o Mi uistro das Relações Exteriores enviav,L-lhe instrucções 
para prote ;tar contra a clausula 7ª do TraLado de Limites entre o 
Brasil e o Perú. E, a 9 de Julho s:iguintc, aquelle Plenipotenciario 
f0rmulava o seu protesto perante o Encarregado do Negocios êio Im-
perio em Santiago, declarando que impugnava aquella clausula 
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porque (textualmente) «rompe gratuitamente las estipulaciones del 
Tratado de 1777 (entre Espai'.ía y Portugal): porque no se apoya en 
título ni tradición alguna; porque inllere á la Nueva Granada des -
pojo de dominio en común con el Brasil, sobre Ia región de Amazo-
nas, comprendida entre la desembocadura del Yavari y la boca 
más occidental del Yapurá; porque Ia priva de la situación y dere-
chos incontostables de Estado riberefío del Amazonas ; y porque se 
ha propuesto en una Con vención con el Perú, cuyo territorio nunca 
se ba extendido más allá al Norte de Tabatinga . Por estas razonas, 
el Gobierno granadino ha ordenado al infrascl'ito declare al hono-
rable Sr. REGO MONTEIRO, para. conocimiento de Su Majestad Impe-
rial, que no admite como expresión de un derecho, ni mira como 
antecedente para pratender jamás posesión territorial la cláusula: 
De Tabating1t para el norte la liMa 1·ecia que va d encontrar de f t e1iltJ 

el rio Yapurd en su con(l iiencia con et Apapdri&, inserta en el artí-
culo VII del Tratado de Comercio y navegación fluvial firmado en 
Li ma por los Pleuipotenciarios del Brasil y del Perú el 23 de Octu-
bre de 1851; y que desria que ésta doclaración se considere, si fltere 
preciso, como una. protesta• formal contra la. innovación que en 
grave perjuicio de b Nueva Granada introduce la cláusula ya 
referida». 

Já antes, em 10 de Marco do mesmo anuo, ten1lo o Perú creado 
um governo político e militar em Loreto, marcando-lhe a juris-
dicção sobre todas as terra~ compreheudidas ao norte e ao sul do 
Amazonas e do Maranhão, desde os limites com o Brasil, a Co-
Iombia novamente reclamou contea esse acto, que consideravJ. 
damooso a terras e agL1as q~e dJ direito lhe pertenciam. 

<e A' e,t:J. pi·otesta»,-escrcve D. ANTONIO Jos f: URIBE,- «contestó 
el Sr. Ministro de Relacione:i Exteriore3, manifestando que la. Reso-
1 u.ción aludida se apoyaba en la Real Cédula de 15 de Junio du 1802. 

«Por primara vez, al cabo de treiuta y un afíos dfi haberse dis-
cutido los limites entro Cotombia y el P0rú, el Gobierno de éste 
último país exhibió aquél documento para apoyar Ia ocupacióo de 
los territorios de Jaen y Mainas. 

« Ni los anteriores Gobiernos, ni los Cougresos del Perú habian 
caido en la cueota de que existia semejante Cédula, con fuerza 
legal capaz cJe constituir un titulo de do minio territorial. Como 
se ha visto atrás, aquel Gobierno alegaba., para r etener las Pro-
vincias, unas veces la necesid:.i.d de conservar los vínculos natu-
rales de los pueblos; otras, Ia iocooveniencia de estar á las demar-
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caciooes coloniales : «Que no fundaban derecho », pues oo er a 
natural que « trasformado enteramente el Gobfrrno Espanol, aun 
quedase subsistente, en parle, el regímen económico del lerritorio 
emancipado » ; otras veces, finalment e, se alegaba la necesidad de 
consultar al Congreso, pero jam:ls se alega la Real Cédula de 
1802. 

«Coa razón, pues, dice el publicista venezoelano D. FRANCISCO 
MICI-IELENA: 

« Es cosa rnuy ex:traiía que en medio sigla que ha '! trans-
« currido desde aquella Cédula, del cual hasta 1822 fué gobernado 
,, por los Virreyes, ni estos hubiesen hecho mención de tal Cédula, 
« ni mucho menos se hubiesen ocupado de tomar posesión de los 
« inmensos territorios que abraza, como no lo hicieron, y que se exti-
« enden hasta impietar en lo$ domínios del Virreinato de« Santafé. » 

A esse tempo já o Perú se esforçava por considerar abrogado 
o pacto de limites com a Colombia, de 22 de Setembro de 1829 , 
fazendo revigorar o teôr da Real Cédula de 1802. 

O Brasil, entret:.i.nto, conseguira assignar a 25 de Julho de 1853 
um Tratado de Amizade, Limites, Extradição e Navegação, com a 
Nova Granad:i.. Nesse pacto, negociado entre o Conselheiro MIGUEL 
MARIA LISBOA, como Plenipotenciario do nossJ p:tiz, e o Secretario 
das Relações Exteriores daquel!a Republica, D. LoRENZO MARIA 
LLERAS, declarJ.va-se no artigo 7° o seguinte: 

.: Tendo a Rep·1blica de Nova Graoafa questões pendentes 
rebtivameote ao territorio banhado pelas ag uas do Tomo e do 
Aquio, assim como relativamente ao situado entre o rio Japurá e o 
Amazonas, o cidadão Pre.;idente da mesm:1 Republica, em nome 
delta, declara que, no c,tS) de que lhe ve11ham a pertencer definiti-
vamente os ditos t erritot' ios, reconhecerá c~mo limites com o 
Brasil, em virtude do principio do iiti possidetis, os estipulados no 
Tratado entre o Imperio e Venezuele1, de 25 de Novembro de 1852 , 
e na Convenção entre o mesmo Imperio e o Perú, de 23 de Outubro 
de 1851, a saber : pelo que t.oca ao primeiro, uma linha que, pas-
sando pelas vert'.lntes que separam a<> aguas do Tomo e do Aquio 
das tlo Iquiare e Issina, siga para o lalo do or iente a tocar o l'i•J 
Negro llct'ronte da ilh i1 de S. José, p01'to d·t pedra de Cucuhy, 
situada pouco mais ou menos no parallelo de 1° 38' de latitude 
boreal; e pelo que toca ao segundo, uma linha rEJctn. tirada do forte 
de Tabatinga para. o hdo do norte em dlrecçio á confluencia do 
Apopôris com o Japul'á,. » 
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O governo da Nova Granada reconhecia, portanto, como fron-
teira do Brasil, do Amazonas ao Apapóris, a mesma que nos fôra 
assignalada pelo Tratado de 1851 com o Perú. 

A reacção, por êm, contra esse importante ajuste fôra grande 
nos circulas neo-granadinos, e, dirigida a campanha parlamentar 
por um homem do valor intellectual de D. PEDRO FERNÁNDEZ 
MADRID, c::ija erudição era por todos admirada, não se demorava 
em 1855 o Senado a mandar archival-o, por unanimidade de votos, 
negando-lhe a necessaria approvação sob o fundamento principal 
de que-reconhecer uma tal divisa com o Br,isil por parte de Nova 
Granada ser ia enfraquecer os seus títulos territoriaes contra o 
Perú e o Ecuador. 

Ainda contra o tratado d.J limites celr.brado a 25 de Novembro 
rle 1852, entre o Brasil e a Venezuela, insurgia-se o Governo Neo-
Granadino e allegava, aliás com valiosos argumentos, que essa 
Republica havia negociado sobre terras cuja posse com maior 
vantagem lhe caberia disputar. Isso fazia com que, ao ser con-
cluído o tl'atado definitivo de limites entre o Bra&il e Venezuela, a 
5 de Maio de 1859, flgurass~ no seu texto, por proposta do nosso 
Plenipotenciario, a seguinte clausula: 

« Art. 6° . - Sua Majestade o Imperador do 13rasil declar,t que, 
ao tratar com a Republi cn. ile Venezuela relativamente ao terri-
torio situado ao poente do Rio Negro, e banha.elo pelas aguas do 
Tomo e do Aqufo, do qual allega posse a Republic~i tle Venezuela, 

1 
mas que já foi reclamatlJ pela Nova Granada, não ê sua intençãio 
prej udicar qui1esquer direitos que esta ultirni1 Rep ublica poss<l. 
fazer valer sobre o dito territorio.» 

Mais t arde, firmaila entre o Brasil e o Pert'I a Convenção Fluvial 
de 1858, outras reclam1ções de Nova Granafa se fizeram sentir; e 
re petiram-se logo depois ellf insistentes notas diplomaticas, çles le o 
inicio dos trabalhos da Commissão Mixta de demarcação dos limites 
em 1865, até 1875, quando se fixou o marco divisorio, nas margens 
do Putumayo, e, 1876, quando se celebrou ainda entre o Brasil e o 
Pcrú a Convenção de troca p.e zonas nas bordas do mesmo r io. 

D_1hi por doante, complicaram-se ainda mais as questõ s de 
fronteiras entre quasi tod<ts as Republicas do Pacifico . Atravês 
dessas acesas pendcncias, não raramente era attingi<l.o o Brasil 
sobre cujas terras a mór parte se jLilgava com valiosos direitos . 

Em 1890, o Perú assignava com o Ecuador u m tratado secreto , 
1 

pelo qual a sua fl'onteir u. septentrional (transcrevemos litteral-



LIMITES COM O PERU' 41 

mente) « avanzaba hasta Ia boc'.1 del rio CÜ.raray, en la margen de-
recha. del Napo; aguas abajo de éste, hasta la boca del Payaguas, 
que le entra por su margen izquierda ; el Payaguas, aguas arriba, 
hasta su vertiente más septentrional ; de ésta vertiente por la 
cima de la cordillera , hasta la primera vertiente meridional del 
Cobuya; las aguas ele éste rio hasta su entrada en oi Putumayo ; 
y el curso de é.>te, a'.$uas abajo, hasta el pnnto en que la corta y 
se encuentra el primer marco de la recta estipulada con;10 limite 
entre el Perú y el Brasil, tirada de Tabatinga á la boca del Apo-
pôris en e! Yapu1·á 1 >> . 

!Em notas ele 27 de Set embl'O de 1890, 19 de Outubro de 18'J l e 
2 de Março de 1892, o Governo da Colombia protestava energica-
mente, pelo orgão da sua Legação em Lima, contra esse pacto, que 
declarava a:ffect ,ir profundamente os seus direitos territoriaes . 
E, pôde mesmo dizer-se, como represalia, o Congresso dessa Re-
publica votava a lei de 22 de Dezembro de 1890, autorizando o 
Poder Executivo a crear missões e policütr convenientemente a 
região regada pelos rios Putumayo, Caquetá, Amazonas e seus 
affiuentes. 

Por seu turno, o Mi1üsterio elas Relações Exter iores do Perú 
lavrava o seu protesto contra e$Sa lei qne feria de face as posses 
t erritori aes da Republica; e travou-se assim um longo e peooso 
conflicto diplomatico que, por suggestões mais ponderadas do 
Ecuador, teve felizmente como resultado a Conferencia de Lima 
de 1894. Nessa con ferencia, a Colombia, o Perú e o Ecuador assi-
gnaram a Convenção Tripartida, pela qual a primeira dessas 
Republicas adheria solennemente ao ajuste de arbitramento pelas 
outras duas concluído a 1 de Ago3to de 1887, submettendo á decisão 
do Rei de Hespanha as suas questões pendentes de limites . 

Tanto quanto pelo Tratado de 1851 celebra lo entre o Brasil e 
o Perú, a Colombia se considerava profundamente prejudicada 
pelo de 1890 entre o Perú e o Ecuador . Na phrase erudita do 
Dr. ANIBAL GALINDO, o illustfü defensor da cansa neo-granu.dina, 
deixava-se por esses ajustes« litteralmente bloqueado todo o sul do 

1. E' o teataclo assignado em Quito a 2 de Maio de 1.800 , pelos PI e-
nipotenciarios, do Ecuado t-, DR . PABLO EL1RRERA, e do P erú, Da . Aa-
TURO GARCiA. E' designado no Pacifico por « Tra·tado Garcia-Hal'l'era ~ . 

Foi clesapprovado pelo Congr esso Peruano. 
As linhas de l:ronteira acima mencionadas estão closcri ptas nos artigos 

30 a i:[o elo mesm o tratado. 
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territorio regado pelos dois grandes rios que descem dos Andes co-
lombianos. Com o Brasil, havia-se disposto de toda a região da mar· 
gem septentrional do Amazonas, comprehendida entro Tabatinga 
e o Japurá, no meio da qual fica o Putumayo ; e, com o Ecuador, 
dn, parte comprehendida entre o Napo e o mesmo Putumayo. » 

Deante, todavia, da Conferencia de Lima, como dos reiterados 
convites que recebera para tomar parte em uma acção conjuncta, 
no sentido de se chegar a uma solução definitiva sobre todas as 
questões ligadas ás nossas fronteiras com essas tres Republicas do 
Pacifico, a attitude dct cha.ncel!aria brasileira manteve -se sem pro 
a mesma. Guardando embora a mais prudente e roflectida re-
serva, não acreditou um momento nos re;ultados pr<1ticos desse 
triplico arbitramento e continuou firmemente a pensar que, por 
n,ccôrdos directos, feitos com cada paiz de per si, seria meio mais 
facil quiçá e, sem duvida, mais con veoieute, para tudo se conseguir 
com maior rapidez e geral satisfação das partes contractantes. 

Assim era que, a 6 de Maio de 1904, assignava-se o Tratado 
entro o Brasil e o Ecuador, pelo qnal esta Republica acceitava a 

1 
Jioh;1 do Santo Aofonio ao Apapóris, já reconhecida pelo Perú como 
li mi te do nosso paiz, na Cooveoçã:i de 1851. 

Tres annos depois, a 24 p.o Abril de 1907. concluía-se na capital 
ela Colornbia um tratado de limites e navegação entre o Brasil e 
e sa Republicn, ; e, nelle, se esta nação amiga ainda não se deciçli<t 
a hmbem reconhecer aquella linha div:soria, já, todavia, tendo 
sabido victoriosa em 1891 do seu li tígio com Venezuela sobre a 
regi'í.o de Cucuhy ao Memáchi, por sentença arb itral da Rainha 
Regente de Hespanha, resolv-ia-se, afin~d, a manter a mesma fron-
t eira que, ajustada com o qoverno de Caracas em 1852 e 1859, e 
tida por boa pelo de Bogotá em 1853, fôra peremptoriamen te ropel-
lida em 1855 pelo Senado neo-granadino. ~ 

Tudo é de esperar, po.e ~ m, como bem ponderou o ernerito 
Sr. BARÃO no Rro-BRANco em a sua erudita Exposição sobre o tra-
tado de 24 de Abril de 1907, que, se. por vent ura, se der o caso, que 
é possivel não chegue a so apresentar, de fi car Colombia, por de-
cisão ultima do juizo arbitrn,l, cJ1J fl nanclo com o Brasil ao s\ll do 
Japurá, o Governo de Bogqtá, ele accôedo com a parte ;final do 
artigo 7° do Trabdo de 1853, acceite a linha estabeleciJa nos nossos 
ajustes com o Porú e o Ecllador, exacta mento como, com toda a 
nobreza, procedeu em rela~;ão a outras zonas limitrophes nossas, 
em que tivera ganho de cansa sobre Venezuela. 



Vl 

O Tratado de 1867 com a Bolivia 

A O rebentar a guerra entre o Brasil e o Paraguay, aggravara-se 
ainda mais a situação da politica externa do Imperio perante as 

Republicas do Pacifico . A' attitude de mais ou menos franca hosti-
lidade do Perú, ela Colombía, do Ecuaüor e mesmo elo Chile, amea-
çavam juntar-se as crescentes rlescon fi anças da Bolivia. O Tratado 
da Triplice Alliança. entr l.! o Bra sil, a Argentina e o Uruguay contra 
a dieta.dura ue LóPEZ, secreto embora, levanbra a mais desa.briela 
e pro\'Oca.dora r eacçio ela parte, se não de toelos os governos, aber-
tamente, ao menos das facções elominantes naq uellas quatro Repu-
blic;i.s, entã.o colligadas, por seu turno, contra <1 Hespanba. 

O Perü, que começára pot· offereccr os seus bons officios, para 
dirimir a contenda, cm seu nome proprio e como prelimi nar da 
mediação das quatro Potencias alliadas do Pacifico, concluira for-
mulan lo um violento pt·otesto contra. aquelle pacto, protesto a q no 
não se dignou r esponelcr o Governo Br:1sileiro por « nfo o a char 
aelmissivcl, quer na ma teria , quer na fót•ma». 

Explicanelo a atti tu.le elo nosso paiz, assim se exprimia em 
1868 o Ministro elos Negocios Estri1nge iro::i : 

«Segundo é bem sabido, a guerra que o Brasil e as Republicas 
Argentina e Orien ta l do Uruguay sustenti1m contra o Go verno 
do Paraguay não Cai provocada por nenhum da.q uellcs tres E~ta

dos: foi a elles trazü.l.a pelo ~farechal LóPEZ que, sem motivo plau-
sível, apresenfou-sc de subito em campo, impos3ibilitando desele 
logo a conciliação e f ..i,zeado necossaria uma, resistencia prompt'1 e 
energica. 
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«O Brasil e aquellas Republicas, que se achavam então desper-
cebido'3 de meios bellicos que lhes eram necessi1rios p:i.ra se opporem 
a um inimigo que se preparara durante tantos annos com sacrifi· 
cios dos interesses mais urgentes do seu proprio paiz, alliaram-se 
em defesa dos seus territorios invadidos e ameaçados, e de sua 
dignidade ultrajada. 

«Usando de um direito in :onte ;tavel, resolveram conservar 
secretos os termos dessa allicrnça , mostrando, comtuclo, no des-
envolvimento qt1e lhe 1.em dado, que, tanto na origem como na 
forma, o ti:atado que firmaram é pacto de nações civilizadas. 

« A publicação, feita na Europa, ele um texto daquelle tratado, 
cuja authenticidade o Governo Imperial se tem abstido de declarar, 
offereceu ao Governo dictatorial do Perú occMiã.o p im dirigir aos 
Alliados um protesto, no qual a injustiça das apreciações só é ex-
cedida pelo de3comedimento da linguagem. 

« O Governo Imperial teria usado de um direito se o tivesse 
devolvido immediatamente, mas quiz ser moderado, certo de que 
os acontecimentos ju;tifica,riam a alliança, mostrttndo-a tal qual 
era, e não como a :figuravam seus adversarias . De accôrdo, pois, 
com seusalliados resolveu cLdiar a resposta a esse protesto. 

« O silencio observado peb Governo Brasileiro a esse respeito 
não foi devidamente aprechdo. O Governo do Dict:J.dor PRADO, nas 
duas occasiões que se lhe o1Iereceram, tratou de pôr fora de du-
vida a sua parcialidade em fü.vor do Paraguay, pelo q:1e não dei-
xou de mere~cr censueas de parto da propria imprensa peruana. 

«Na mensagem ao Congresso Constituinte, reunido em Lima 
em 15 de Fevereiro do annJ passa.do, foi proclamada ajustiçai 
da causa elo P.naguay; e, no ltelatorio du MinistrJ das Relações 
Exteriores, se atti>ibuiu aq Bl'asil e seus a\lli11los o pro:iosito deli-
berado de fazerem desapparecer a 1rn.cionalidade paraguaia . » 

Semelhantes declaraçõiis não poderiam deixar de produzir as 
mais lamenta veis consequencias. Depois de solenne , energico pro-
testo, o Ministro Brasileiro residente em Lima 1 retirava-se para 
o li:cuador; e dava-se entre a nossa patria e o Perú o rompimento 
de rebções, que só foram reatadas qu ~wdo, deposto o Dictador 
PRADO pela revol ução chefiada pelo General CANsEco, deu este 
promptamente ao Governo Imperial as mais honrosas satisfacçõe>, 

i. FREDERICO ADOLPHO DE VARNHAGEN' depois VrsOOND E DE PORTO-
SEGURO. 
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auuullando os acto.s todos do seu antecessor e reconhecendo a injus-
tiça tla.s apreciações feitas a uma nação li bera!, como o Brasil, 
empenhada sempre em asseg urar a independencia dos povos sul-
americauos, como se de si propria se trata,sse . 

A exploração, entretanto, em torno desses pretelldidos intuitos 
dos Alliados, em riscarem dos rnappas a Republica do Paraguay, 
não se limitara sómente em indispôr o Brasil, a Argentina e o 
Uruguay perante a opinião publica peruana. 

O Governo de Colombia, embora em termos delicados, tambem 
se achou no dever de protestar contra o Tratado da Triplice 
Alliança; e, uo proprio Chile, cuja leal amizade tem sido sempre 
até huje um penhor muito caro a todos os Brasi leiros, o Prcside!lte 
da Republica, no discurso da abertura do Congresso Legislativo, 
não era tão justo para, com os Alliados quanto seria tle esperar e 
mostrava-se apprehensi vo pela prolongação da guerra., que julgava 
estar « po!ldo em alu.rma interesses vitaes e commuus ás nacio-
nalidatles do continente . .. » 

Essa phrase provocara uma larga correspoudencia entre a 
Legação Brasileim cm Santiago e o Governo Chileno; e não foi 
difficil á nossa diplomacia, em uma nota delicada á valorosa nação 
amiga, demonstrar que «com a victoria das armas do Brasil e das 
Republicas suas alliadas, ainda mais bem garantidos ficari am os 
interesses vitaos e communs ds nacionalidades do continente, por-
quanto, sendo igualmente Potencias sul-ctmericanas, eram as mais 
empenhadas na. manutençcio dei paz destas r egiões e na independencia 
e prosperidade do Paraguciy» . 

Em nenhum dos paizes, porém, da America do Sul, causaram 
maior imp;_•cssão as perfidas noticias de que, no Tratado de Alliança, 
havia estipulações secretas sobre limitJs, do que na Bolivia, cuja 
neutralirlade os inimigos do Brasil queriam a todo transe abalar. 
Espalharct- se que, não sómente o Pal'agua,y , mas essa Republica, 
estavam ameaçados ua sua integridade territorial, caso a victoria 
pendesse para os exercitas alliados . E essas ballelas chegaram a 
ter tanta intensidade que o Governo Boliviano se sentiu coagido a 
pedir explicações ao gabioete imperial. 

Este, seguindo sempre a~ tradições de lealdade e correcção da 
diplomacia nacional, apressou-se logo a tudo expor com sinceridade 
e clareza. 

«O Brasil e a Argentina», -escrevia então o Millistro dos Nego-
cios Estrangeiros, Conselheiro SA E ALBUQUERQUE -, « tinham de 
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expellir o seu gratuito inimi50 e faltariam aos mais sagrados 
deveres se, tomando as armas, além do outros motivogs, para 
rehavee tereitorios de su:L incontestavel e incontestada soberania, 
não cuida ;sJm rh definitiva designação de. seus limites com a 
Republica do Paraguay. U eviam pensar e pcn.;aram nisso . No 
Tratado de ,\lliança, que celebraram em commum com a Republica 
do Uru guay, estão estipuladas as bises da futufü demarcação. 
Mas os Alliados furam justos e leaes para com um b':st:.i.do neutral 
e amigo, que nií.o devia ser victima do capr icho e da ambição de 
um inimigo alei voso : r e" a/'varam expre.;swnenle os direi /os da 
Bolivia. 

«O Ministro das Relações Exteriores rl<t Rolivia alludiu, em sua 
nota, á que!ltã.o de limites, que aind<t está pendente entre essa 
H.epublica e o Brnsil: mas esta questão é Jistincta, não podia ser e 
não foi. prejudicada pelas estipulações da alliança. O Governo 
Imperial a respeita e fa.z quanto está ao seu alcmce para que ella 
seja resolvida com beovidadc e de maneira satisfactoria para 
ambos os paizes. 

«Assim o declarou o meu illustrado successor ao Se. TABORGA; 
e o Governo Boliviano já! teve a prova da sinceridade dessa 
declaracão no facto de haver sido, pouco depJis, enviado o Con-
selheiro LOPES NETTO á Republica em missão especial o com o pri n-
cipal objecto de propot' e concluir o definitivo ajuste dos limi es.» 

Tudo isto explica a situação melindros:1 em que se achava o 
Brasil ao celeb::ar, em 27 de M::trço de 1867, o Tratado de Amizade, 
Limites, Navegação, Conimercio o ~~xtradiçio com a Boli via 1 • 

Nesse importante pactq internacional, ficando embora reconhe-
cido, para a demarcação das fronteiras entre os dois paizes, o 
principio do uli possidetis, faziam-se á Republica vizinha grandes 
vantagens e mais uma voz demons trava a nossa patria, err;i factos, 
que jamais dominaram no n.nimo dos seus homens de Estado ins-
tinctos de absorpção ou de conquista. 

« Na verdade »,-como fazia ver então ANTONIO PER8IRA PINTO, 
analysando esse notave l ajuste, - « o principio do iiti possidetis não 
exclue concessões razoa veis quando por meio dellas se pode chegar á 
solução pacifica de uma gr<

1
LVe o velha contenda de limites entre 

dois Estados . 

i. Negociadores : pelo Bi·asil, F1LIPPE LOP ES N ETTO ; pela Bolivia, 
MANOEL DONATO MuFioz. 
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«Neste caso, a transacção não significa abandono de direitos, 
nem estabelece aresto que possa ser mais tarde invocado por outro 
paiz limitrophe, ao contrario, teste1m1nha simplesmente da parte 
da. nação, que a acceita, o desej,> <le mantee a paz.» 

Passava eutão o illustre internacionalista a enc orecer os fc1.vores 
extraordioario.> que, pelo Tratado tle 27 de Março, havíamos prodi-
galizado á Bolívia . O Brasil, por esse acto tle alta politica, « dera-lhe 
posse nas lagôas Mandioré, Gaiba, Uberaba e Caceres , que, com 
<t Bahia Negra, fa zié'.m os cinco porto; unicos que existiam sobre 
a margem direit,, <lo rio Paraguay e, bem assim, nos tel'renos 
situados na parte of'iental da sena de Cbiquitos, e uaquelle que 
demora entre os l'ios Verde e Paragaú. Essa concessão, quebrando 
as cadeias. que lhe impediam o ingresso no Atlantico, facultava-lhe 
a navegação do Paraguay e do Madeira e devassava novos horizontes 
ao seu futu1·0 cfüm10decimento no continente» . 

Ao mesmo tempo, procumva demonstrar o operoso escriptor 
que todas essas importantes concessões eram perfeitamente com-
pensadas pela Bolivi>1, abriodo mão de suas longas e velhas pra-
teações aos limites no Madeira., onde a facba divisaria fôra, pelo 
artigo 2° do teatac).o, collocada em 10 geáus e 20 minutos. 

As outras clausulas do ajuste de 1867 não menos calorosos 
louvores despertaram ao emerito commentador dos nos3os feitos 
diplomaticos. 

~A navegação do Madeira», - escrevia elle. - «ao passo qne 
fomentil.rC• reciprocameote o augmento das intlustrias e do com-
mercio, ha do emancipar a Bolívia da depenclencia absoluta em 
que se a:;ha rehtivamente ao Perú e ao Chile, sendo-lhe impo.sta 
a lei por Valparaiso, pela via de Cobija, e pelo Perú, pelo tram:ito 
do norte. Por semelhante dependencia, paga a. Bolívia o dobro por 
tudo o que compra e importa e recebe a metade por tudo o que 
vendo e exporta . 

« Regularizil.cla aquella navegação nos affluentes bolivia.nos do 
Amazonas, isto é, no Mamoré, Guaporú e Beni, destl.e logo todos os 
principaes centros de população, La Paz, Cocha.bamba, Santa Cruz, 
Sucre e Potosi se communical'ão directamente com a Europa e com 
muiLo rnàior brevidade do q1.te polo caminho do Paraguay .» 

E' verdade que, se não a excellencüt, ao menos a necessidade 
úe um accôrdo internacional semelhante ao celebrado em 1867 com 
a Bali via, já havia sido preconizada, um anno antes, da tribuna 
tl.o Senado por PIMENTA BUENO. 
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« Bolivia», - dizia elle então, «segundo creio, reconhece como 
ponto de partida do limite septentrional do seu territorio com 
o territorio do Brasil a conftueucia do rio Beni com o rio :Mamoré, 
confiuencia de onde se tleriva o nome do Madeira; essa cun-
fluencia é situada em 10° , 22'. Dahi, pois, se tem de tirar a 
linha parallela para igual latitude do Javary, que é o nosso limite 
occiclental. 

« O Perú eleve concordar nisso. 
« Ha pouco li uma obra intitulada Cm·ografia do Perú, de 

D. i\IATElU PAZ SOLDAN, publicada por D. MARIANO FELIPE PAZ 
SoLDAN, !Jirector Geral dos Tr.J.balhos Publicos do Perú, impressa 
á custa do Governo do Perú, Paris, 1863; é, pois, um trabalho 
quasi official, e, scguudo elle, o Governo do Perú reconhece que 
a nossa l inha divisoria do ;\fadeira ao Javary deve ser tirada 
aos 10° de latitude. A questão, pois, quando houvesse, seria de 22'; 
pelo que é mais que provavcl que o Perú acceda a essa mesma 
demarcação em que a Bolivia consente, e que tem a grande vanta-
gem de ser assignalada pela dita conftuencia. 

«Resulta do que tenho exposto o seguinte: se o Purús é na-
vegavel a vapor até 0° e 20' , se com effeito é navegavel a vapor 
dahi para o interior por mais lôO leguas, teremos que tal navega-
ção a vapor prosegue ainda além do nosso tenitorio, que se 
limita. aos 10°-22'. Com ell'llito, a ditferença de 6°-20' para 
10°-22' é de 4°-2'. Em leguas de vinte ao grào, desprezatl.a a 
fracção, serão 80 leguas ; d.ando mais metade pot' causa da direc-
ção e voltas do rio, teremos 120 legua.;. Vê-se, portanto, que a 
linha qne da foz do Beni für cortar o Pu:ús para ir ao Javary, 
alcançando essa> 1.20 leguas além do logar exploraclo 6° e 20', dei-
xará mais de 40 leguas de naveg<tção a vapor para a Bolivia por 
seu territorio. 

« Cumpre ainda notar que, su~indo dos 10°-22> de JatitudJ aus-
tral para as c~tbecciras qo Purús, desde ahi a margem esquerda 
pertence ao Perú e a margem dil'eita á Bolívia, de oode se vê que 
o commercio de uma boa parte do P0rú e o commercio principal 
do norte da Bolivin. talvez não possam ter canal nenhum melhor 
do que o do Purús, e isso pom grande va11ta.gem nossa,. 

« Conseguintemente, as nossa.s explorações sobre essas aguas 
teem fins de subida importancia: 1°, reconhecermos a latitude 
de 10°-22' na margem do P11rús, on:le assigualaremos por um 
marco provisorio a nossa divisa, e até ahi exerceremos a nossa 
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risdicção exclusiva; 2°, ahi será a séde da nossa futura alfandega , 
que sirva de flsca.l benevolo de todo esse commercio de trans ito ; 
3°, ahi será um dos pontos de aldeamentos dos índios desse rio e 
elo aproveitamento de suas riquezas e pl'oductos espontaneos. 
Esse vinculo de relações com o Perú e Bolívia será como que um 
vinculo de alliaoç~i natural e amizade intima entre os trcs Es-
tados o a,!liança duradoura, pela identidade de interesses perma-
nentes». 

Em todo caso, apesar do grandemente favoravcl á Bolivia, 
chegando o Presidente MELGAREJO, na sua mensagem ao Congresso 
da Republica, a não occultar o fundn regosijo patriotico que o ani-
mava, não deixou de provocar alli o Tratado de 1867 renhida oppo-
sição . O Ministro dos Cultos tlemitti u-se, por não concordar com aq 
suas clausulas, sendo acompanhado nessa dissidencia por outros 
vu!Los proeminentes da política dominante. E, annos depois, du-
rante o movi manto revolucionario que agitou os principaes centros 
populosos do paiz, houve tentativa de se promover a r evisão desse 
importante pacto internacional. 

O Secretario Geral do Estado, em r.remoria apresentada em 
princípios de Julho de 1871 ao Congresso Constituinte, então reunido 
em incandescentes sessões, procurou demonstrar a nece>sidade 
dessa revisão. Houve mesmo quem a respeito formulasse um pro-
jecto de lei ; mas, felizmente, para a paz reinante entre o Brasil e 
a Bolivia, aquella assembléa encerrou os seus trabalhos sem tornar 
conhecimento ele tão inconveniente proposta . 

A Legação Bl'asileira em La Paz já havia tambern recebido 
ordem de « manifestar ao Governo Boliviano que não poderíamos 
concordar em que se deixassem de observar as estipulações que 
fixaram as fronteiras dos dois paizes por mutuo accôrdo, decla~ 
rando que, por ellas, fizera o Brasil as concessões que poderia fazer 
no intuito de manter e estreitar as relações com a Republica e 
abril' francas e uteis cornmunicações entre ambas as potencias » . 

Isso, porém, não impediria que a Colombia. que, com o 
Ecuatlor, já houvera prote$tatlo contra a demarcação de limites 
entre o Brasil e o Perú, chegando a ameaçar de destr-uiç~.o os 
marcos ou postes tli visorios que fossem collocados no Içá, tambem se 
achasse com direi to de reclamar contra o tratado com a Bolivia, no 
que seria fortemente acompanhada pelo proprio Governo de Lima. 

4 
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VII 

As reclamacões do Perú , 

S ô em 1863, - escreve o Sr. BARÃO no Rro-BRANCO, - depois da. 
publicação da Geographia do Perú, de PAZ SoLDÁN, começou essa 

Republica a considerar incompleta a sua fronteira com o Brasil e 
a reclamar a linha· Javary-Madeira, do Tratado de 1777. 

<>:Foi o primeiro a formular semelhante pretenção o Commis-
sario !GNACIO MutUÁTEGUI, incumbido de fazer, com o do Brasil, a 
demarcação convencionada em 1851. 

«No Relatorio do nosso Ministerio do ~ Negocios Estrangeiros 
de 1864, lê-se o seguinte (pag. 23): 

«Por essa occasião, appareceu a pretenção exhibida por aquelle 
« Commissario de se fechar a divisa entre os dois paizes por uma 
« linha tirada na direcção este-ouste, a partir da margem esquerda 
« do rio Madeira á direita do Javary . 

« Essa pretenção não podia deixar de surprehender o Governo 
« Imperial, como inadmissivel e contraria ás proprias estipulações 
« da Convenção. • 

«O nos ·o litígio sobre fronteiras com o Perú surgiu assim em 
1863. Não foi, portanto, uma consequencia do Tratado, que se 
chamou de Petropolis, concluido entre o Brasil e a Bolívia em 17 
de Novembro de 1903. 

<i. A base unica da pretenção peruana era o Tratado Preliminar 
de 1777 entro Portugal e I-Iespanha, já reconhecido sem valor pelo 
proprio Perú em 1851, e cuja validade o Brasil nunca admittiu no 
ajuste dos seu::; limites com todos os Estados confinantes : Vene-
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zuela, Colombia, Ecuador, Pet•ú, Bolivia, Paraguay, Argentina e 
Uruguay . 

<i: Era-nos impossivel consentir em transformar em um trata.do 
definitivo e vigente um pacto simplesmente preliminar ou pre-
paratorio, nunca integral ou completamente executado, rôto pela. 
guerra de 1801, violado em seu proveito pela Hespanha e Portugal 
em varias secções da extensa fronteira, que se estendia da Guyana 
ás proximidades do rio da Prata. Não foi com o Vice-Reinado de 
Lima, e para regular as suas fronteiras com o Brasil, que Portugal 
tratou em San Ildefonso, nem estava nas possibilidades do Brasil e 
do Perú restaurar em toda a sua integridade esse antigo ajuste ... 

« ... Ao proclamar-se a independencia do Brasil e a do Perú não 
havia, pois, tratado de limites cm vigor, e, na falta de direito con-
vencional, prevaleciam as regras do Direito Internacional, appl ica-
Veis ao caso de fronteiras indeterminadas . 

« A nossa occupação effectiva, desde principias do XVIII seculo, 
da margem direita ou meridional do Amazonas, do Javary para leste, 
e a do curso inferior dos seus ailluentes meridionaes, .Juruá e Purús, 
davam-no:, incontestavelmente um titulo que ia até ás nascentes 
desses rios e ás dos seus tributarias, porque nem a Hcspanha, ante-
riormente, nem o Perú, nem a Bolivia, podiam oppôr a esse titulo 
efficaz o de occupação effectiva, ou mesmo passageira, de qualquer 
ponto na bacia dos citados r jos, ou no curso superior dos mesmos. > 

Na verdade, só podendo ser considerada como possuindo exis-
tencia. distincta depois de 1829, a Republica do Perú, durante 
largos annos . não dispoz da tranquillidade interna e mesmo exte-
rior, capaz de lhe garantir um desenvolvimento r eal e systema-
tico , quer sob o ponto de vista das su:i,s riquez:i,s materia.es, quer 
em relação ás suas necessida. les administrativas e politica.s. Absor-
vidos pelas questões de ordem publica, tendo de combater a cada. 
momento as mais cruentas e perigosas di.'cordias intestinas, e 
alarma.dos de quando em vez pelas campanhas sustentadas contra 
os povos vizinhos ou impellidos pela febre de conquista, os go-
vernos de Lima pouco ou mesmo nada se podiam preoccupar com 
a exploração e povoamento das t erras deserfas do interior do 
continente, sobre as quaes se imaginassem com direitos do posse, 
nem permittiam qua i aos seus nacionaes que se entregassem a 
outras empresas que não ao manejo quasi constante d:ts armas. 
Em 1851 mesmo, quando. com a deposição do general VrvA:-.co do 
supremo posto da Republica, o Presidente CASTILLA, completando os 
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seis annos c:mstitucionaes de governo, parecia ter aberto uma ora 
de franca prosperidade para a sua patria, novas complicac;.ões subi-
tamente surgiam. A' irritante peniencia com os Estado3 Unidos 
sobre a ilha Lobos, dirimida felizmente pela mediação da Ingla-
terra e da França, sobrevinham os successos intestinos que ter-
minaram pela deposiçio do Presidente EcHENIQUE pelo proprio 
CASTILLA. Em 1850, accentuava-se o movimento patriotice que 
exigiria a decretação da nova Constituição da Republica, seguida 
mezes depois da mallograda aventura da conquista da Bolívia. 
Dois anno3 decorridos, dava-se a occupação das ilhn,5 Chinchas pelos 
He3panhóes, só sendo celebrada a paz em 27 de Janeiro ele 1865. 
A contenda externa, penosa e ingrata, irritaria ainda mais as lutas 
iutestinas elos partidos, avidos da desforra e do mando. Não se 
demorari':t assim a explodir a crise r Jvolncionaria, com o golpe ele 
Esta.do de 1872 e o assassinato do Presidente BALTA. A questão 
religiosJ., por seu turno, avolumava-se. Em 1877, rebentava a 
r evolta dJ partido clerical, precursora da guerra com o Chile, só 
te :minaila pelo Tr:i.tado de Paz de 1873. Como um phenomcno fatal 
na historia do Perú. mais de uma vez demonstrado pelos factos, 
á campanha exterior succederam as discorJ.ias civis, sempre san-
gnisedentas e luctuosas. Vieram as prcsidencias CACEREs e BERNAR-
DEZ. Morto BERNARDEZ, e reeleito CACERES, estalava a revolução, cll'e-
flctda por P!EROLA, SOLAR e VALCARCEL, travando-se, afinal, a me-
mor.1 vcl batalha ele dois dias, da qual resultou a tomada de Lima. 
E·n summa, não se passava muito tempo e as idéas reaccionarias, 
pt•J:_Xtgando-se tlo centro p:i.ra a peripheria do paiz, ateavam novo 
movimento insurreccional e era pl'ocfamada, em 1896, a Republica 
do Loreto, de duração aliás cphemera, porquanto, após duas expedi-
ções, eram os revoluciona.rios completamente batidos pelas tropas 
legacs. 

Emq uanto assim se debatia o Perú em tormentosas c1·ises intes-
tinas, o mesmo não acontecia com o Bmsil. Desde muitos annos, 
innume1·os Brasileiros se haviam internado pelas regiões septentrio-
nac~ do paiz, explor,1nclo immensas zonas incultas e u.hi se estabe-
lecendo pacificamente na exploração da gomma dêt seringueira. 
No Jnruá e no Purús e seus amuentes, bom como em outros rios, a 
cxi~tencia de alguns d 'esses estabelecimentos data de épocas muito 
tcmot:ts. No Juruá, como f'az notar o Sr. BARÃO no RIO-BRANCO, 
extendiam-se os nossos nacio naes, j á em 1870, até ás margens tlo 
Amonea e do Tejo; e, no Purtís, occupavam desde 1883 a confluen-
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eia do Araçá, depois chamado Chandless, e fundavam no mesmo 
anno, mais acima, sobre as duas margens do rio principal, os esta-
belecimentos de Porto Mamoreá e Triumpho Novo ; e, em 1884, os 
de Refugio, Fronteira do Cassianã e Novo Lugar. E, aliás, como 
ainda accentua o nobre Ministro das Relações Exteriores, o Purús, 
desde 1861,já fôra explorado pelo sertanejo brasileiro MANOEL URBANO 
DA ENCARNAÇÃO, até perto do Curanja e, em 1867, com auxilio do 
Governo Brasileiro, por WILLIAM CHANDLESs, em companhia do 
mesmo MANOEL URBANo,até pouco além da confluencia do Cavaljane, 
isto é, at6 ás visinhanças da sua nascente principal. 

gntretanto, apezar de tudo isso e de haver celebrado o ajuste 
de 1851 com o Brasil, o Governo do Perú se julgou no direito de pro-
testar cootra o Tratado de Limites de 1867 com a Bolivic.L. Não o 
fez, porém, directamente á nossa chancellaria, porquanto se acha-
vam nessa época cortadas as relações entre os dois paizes, com a 
retirada do nosso ministro acreditado em Lima. Dirigiu-se, todavia, 
em nota de 20 de Dezembro d'aquelle anno, ao Governo de La 
Paz. 

Esse protesto, em todo 
1 
caso, fôra tardio, como o demonstrou 

eloquentemente EUCLYDES I>A CUNHA em notavel monographia. 
"Ora», - exclama estB escriptor e brilhante estylish, - « pa-

ctuado o convenio de 1867 pelos PleoipotenciariosFrLIPPE LOPES NETTO 
e i\:fARIANo DONATO MuNoz, os Bolivianos, em massa, protesta1\1.m. 
A conscicncia nacional rebqllou-se contra o Governo, que deslocara 
a velha linha historica. l!;;{plodiu em pa.mphletos violentíssimos. 
A clictadura ele MELGAREJo rieagiu discriciouariamente. Lavraram-se 
proscripções ... E, durante a crise tempestuosa, o Perú quedou na 
mais imperturbavel e comrnoda quietude. 

« P1·otestou, afinal transcorridos nove mezes. O pl'otesto, sub-
scripto pelo Ministro das Relações Exteriores,.T. A. BARRENECHEA, é 
de 20 de Dezembro de 1867. Nove mezes justos, que a noção relativa 
do tempo torna sobremodo longos na precipitação accelcrada dos 
acontecimentos ... 

« Mas protestou ; e, .no protesto, transluz notavelmente a 
insubsistencia das pretenções peruvianas. Raras vezes se encontrará 
documento político onde se contrabatam, ás esbarradas, as maiores 
aatilogias e se abram, em cada período, tão nu morosas frinchas á 
mais facil critica demolidora. 

«O ministro, ao termo da penosa gestação, começa ponderando 
que sempre «habia creido q11e era conveniente para las Republicas 
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aliadas dai·se conocimiento de sus negociaciones diplomaticas», quando 
havia vinte e cinco annos, desde 1841, que as negociações bra-
silio-boli vian.is, ruidoscts, alarmantes, scindidas no intermittir de 
successivos fracassos, preoccupavam a opinião geral sul-ameri· 
Ci.Llla. 

« Depois, doutrina professor.'.1lmente que o principio do uti pos-
sidetis, estabelecido no Tratado de 1867, embora se pudesse invocar 
com justiça nas controversias territoriaes hispano-americanas 
oriundas de uma metropole commnm, não poderia applicar-se tra-
tando-se de paizes d'antes submettidos a metropoles diversas, entre 
as quaes havia pactos internacionaes r egulando-lhes os dominios -
deslembrand•1-se que aquelle mesmíssimo principio, expressamente 
acceit.o pelo Perú, fôra o unico em que se bél.seara o convenio de 
1851, rcttificado em 1858. Apozar d'isso, prelecciona : Asi el « uti pos-
sicletis l> no podia tener lagar entre Bolivia y Brnsil ». 

« Prosegue . Refere-se ct semi-distancia do Madeira. Esclarece-
lhes a posição verdadeira (em flagt·ante desaccôrdo com o parecer 
actual da Sociedade de Geographia de Lima). Argúe amargamente 
a Bolívia de permittir que ella se mudasse t anto para o sul, o que 
importava na perda ele 10. 000 leguas quadradas de terrenos, incor-
porados ao Brasil, onde se deparam «rios importantisimos tales 
como el Purús, el Juruá y el Jutay , cuyo porvenir comercial puede ser 
inmenso » ; e, logo a leante, esquecido da semi-distancia, tão pecca-
minosamente deslocada pela complacente Bolivia, que se não 
devera mudar tanto para o sul (porque ella deveria interferir o 
J;i,vary em 6° 52, consoaute o juizo de RAIMONDI, restaurado ás cégas 
nas actuaes pretenções peruan'l.s) escreve que, conforme o pacto elo 
1851, enti·e o Brasil e o Perú, « todo el curso del r io Jarary es lm1ite 
comun entre los Estados co11tratantes ... 

« Por fim, a serodia impugnação não n.ffirma, não precisa, não 
accentua um juizo claro dos prejiüzo.> p:iruanos. Nio diz o que 
reclama. O protesto é o murmurio vacillante e medroso de uma 
conjectura; é a expressão anodina de um interesse aleatorio : o 
Gnvcrno Boliviano cedeu ;:i.o Bl'asil territorios «que pueden sei· de la 
[Jl'Dpiedad del Pe r·ii. Que pueclen set· ... » 

Ao protesto, entretanto, do Ministr-o Peruano BARRENEOHEA, nií.o 
tar lava a rap! icar o Mi.listro das Rel ações Exteriores da Boli via, 
MA.RIANO DONATO Mu.Noz, em longa e importante nota de 6 de Feve-
reiro de 1868, na qual, depois de varias considerações preliminares, 
feria de frente o assumpto nos seguintes termos: 
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« Pasando al fondo de la cuestión y prescindiendo de que en la 
relación intima que existe entre ambos paises, más natural y obvio 
era, acaso, pedir una explicación prévia (como lo hizo Bolívia 
respecto al Tutado de 1° de Mayo de 1865, concluido entre el Im-
perio del Brasll y d ;s Repúblicas del Plata) reservando la protesta 
para des ;rnês de conocer el espírita y tendencias de los Estados si-
gnatarios; pasando, repito, al fondo de la cuestión, me bastaria 
declarar á V. E. que, sin estimar fund:ida la protesta, el Gobierno 
de Bolívia, que sabe respetar los derechos ajenos , no ha intentado 
menoscabat· los del Perú en el Trata'.lo ele 27 de Marzo, el cual no 
compromete ni en un palmo de terreno los intereses peruanos, por 
más que V. E. se esfuerze en atribuir al Brasil la absorción ele 
cermt de 10.000 leguas cuadrada5, que fle permite suponer cedidas 
por Bolivia en prejuicio del Perl.i. 

« Mas, como V. E. funda su protesta en varias apreciaciones, 
igualmente inexactas, me veo en el 1leber ele refutar las, rectificando 
los hechos y manifestando la verdad de las cosas. 

« Principiarê por hacer notar á V. E. que en el mapa oficial de 
Bolivia,de 1859, no es exacto que el rio Ma.dera comience en Ja con-
fluencia del Gnaporé con el 1Mamoré, aún cuando esta aserción se 
halle conforme, según dice V. TIJ., con los más acreditados mapas . 
Lo que hay de evidente es que, en el mapa oficial de Bolívia de 
1859, reunidos el rio Itenez ó Guaporê con el Mamoré, en la1 lon-
gitud G7°-55' del meridiano de Paris y á la lafüud Sur 11°-22', con-
tinúan s11 curso bajo el nombre exclusivo de Mamorê, el cual, unido 
a i. rio Beoi, en la longitud 68°-40' y á la Iatit11d Sur 10°-20' recibe la 
rlenominación de Madera, cem que sigue su cm'.;o hasta incorporarse 
ai Amazonas. 

« Para comprobar lo dicllo, basta la más ligera inspccción de! 
ma-pa boliviano; inspección quo desvanecerá los infundados te-
mores de ese el'l'or geográfico, que en realidad no existe, y que, 
por lo mismo, nunc1 podrá. tampoco producir res Llltados equi-
vocados. 

« Debo también asegurar á V .E. que, eu la negociación de! Tra-
tado de 27 de :\farzo, el G'l-binete de Sucre no ol vidó que estaba 
aún pentliente la delluición de los limites entre Bolivia y el Perú; 
hallábase, empero persuadido, como lo está hoy mismo, de que esta 
cue3tióu en nada arecta á lps arreglos que contiene aquel tratado. 

« Tuvo, aclemás, en cucnta las estipulaciones de 1750 y de 1777, 
ajustadas entre las Coronas de Espaií.a y de Portugal, y para haber-
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las sustituido con el articulo 2° del Trat:J.do en cuestión, no perdió 
de vista que aquellas quedaron sin ejecución y jamás estabelecieron 
una verdadera posesion para el Gobierno Espaíi.ol. 

«No quedaba, pues, otra base para foodar sõlidamente los 
derechos territoriales de Bolivia y del Brasil, que el principio del 
uti possidetis ; esto es, l;i. posesion real y efectiva de Espana y Por-
tugal, aun quando fucse Lletentación; no pudiendo tomarse por po-
sesion verdader..i. aquel lo que pretendiese tener cualquiera de las 
dos coroo as sio una ocupación positiva y actual. 

« Pero el Perú y el Brasil concluyeron el Tratado de 23 de Octu-
bre de 1851, como V. E. mismo lo reconoce . Su articulo 7° dice 
terminantemente: 

« Para prevenir duJ.as respecto de la frontera aludida en las 
« rstipuhciones a la presente Conveoción, convienen Ias Altas Par-
« tes Contt"atantes en que los limites de la Republica del Perú con 
« el Imperio de! Brasil sea.n regulados en conformidad del principio 
« uti possidetis; por consiguiente reconocen re.:;pectivamente como 
« frontera la población de Tabatinga; y de a.hi para el Norte en 
« linea recta á encontrar el rio Yapurá, freote á la boca del A papo-
« ris ; y ·J.e Taba tinga para el Sur el rio Yavary desde la confluencia 
« con el Amazonas ». 

« Aún hay má.s y debe tenerse en cuenta que se estipuló tam-
bicn !J que sigue : 

« Una Comisión mixta nombrada por ambos Gobiernos re-
« conocerá, conformo al principio de! uti possidetis la « frontera 
« y propoodrá el canje de los territorios que juzgarem a propósito 
« para fijar los limites que sean más naturales y convenientes á. 
« una y otra nación ». 

« He ahi cómo el principio de! uti possidetis ha sido la base 
primordial y unica que ha regulado el Tratado entre Perú y el Bra-
sil co 1851 . Fuera de que esa misrna frontera aun no se hallaba 
netamente definida vor entooces, como no lo está ahora mismo, 
pnesto que se convino en conferirá una Comisión Mixta la facul· 
dau de reconocerla y pl'opóner el canje de los territorios. 

« Porqué, pues, pretende el Gabinete de Lima que el de Sucre 
hubie1·a rehusado a.doptar el mismo principio que a él le servió 
para el ajuste de limites coo el Brasil i Lo que fué razonoble y 
justo, ó cuando menos equitativo, para la Cancilleria peruana, no 
Llebió serlo igualment0 para la boliviana, en caso identico y en per-
fecta igualdad de cü·cuostancias? » 
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E continuava periodo abaixo: 
« Dejando al Gabinete de Rio de Janeiro la tarea de contestar 

en su caso, por lo tocante al Impcrio, me limitaré solam Jnte a 
Ih mar la atencion de V. Ex. sobre el mismo tenor literal rlel 
articnlo 7° del Tratado de 18~1 . segun el cual los limites entre el 
Perl'.1 y Bolívia, al sur de Tabatinga, están definidos por el rio 
Yavary, de manera que los territorios adjacRntes á su margen 
isquierda soa los ultimos que por csa parte posce el Perú, corres-
poacliendo ai Brasil los q nc se hallan situados á su margem 
dcrécha. Y como en esta p ~i.rte asiste tambien á Bolivia un derncho 
incuestiooable que nace del mismo principio del uti possidetis, que 
al ['crú le ha servido de punto de partida para sus arreglos 
tcrritoriales coa el Imperio, n::i,da parece más natural que lo 
estipulado entre Bolívia y el Brasil, que disporian de cosa 
propia. esto ca, de territorios que poseian y donde la soberania y 
juridiccion dei Perú no podian alcanzar por impedirselo el Yavary, 
sn limite recooocido en el Tratado de 23 de Octubre de 1851. » 

Apezar de tudo isto, a todos se afigurara que o Perú afinal se 
houvera convencido da insupsistencia da causa que pleiteara. A de-
marcação de seus limites cqm o nosso paiz proseguira sem inci-
dentes nota veis até ao seu termo ; e, deante dos estudos da Com-
m issão Mixt::i, demarc:i.dora das fronteil'as, assignaram até na 
maior cordialidade as duas Ilotencias um accôrdo corriginda. alguns 
pontos da sua nova linha divisari a. 

Justificando esse accô11do, assim se exprimia o Ministro dos 
Nc;;ocios Estrangeiros no seu Relatorio de 1874: 

« l•~stá concluída ti. clemarc<1ção da fronteira septentrional dos 
dois paizes desde a povoação da Tabatinga, no Amazonas, até a fóz 
do Apapóris. 

« Os extremos d'essa finha achavam-se determinados pelos 
m::i,rcos do Igarapé Santo Antonio e do rio Japurá; faltavam os do 
Içá, que, depois das nece ·SéLrias observações astronomicas, foram 
,; sentados a. 23 e 31 de Julho do anuo proximo passado. 

«A Commissão Mixta verificou que, no espaço comprehendido 
catre estes ultimas mar 0os, a linha geodesica. corta duas vezes o 
rio Içá, formérndo urna. CLll'Vi1 lJara o Brasil e outra p<i.ra o Perú. 

« Resaltavêlm d'ahi ia ;ooveoi.entes para os dois Edtados limi-
trophes: o Imperio, senhor cxclusi vo de cerca de cento e oitenta e 
seis milhas de curso do Içá, desde o Solimões até o primeiro marco 
collocado na margem direit:i, d'aquelle rio, veria a sua j urisdicção 
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d'ahi para cima interrompida por um trecho insignificante de cinco 
milhas de propriedade do Perú, cujo domínio teria de ser tambem 
logo interceptado por aguas brasileiras . Cada paiz ficaria, pois, 
com umJ. pequena ponta de terra encravada no territorio do outro. 

« Para obviar esses inconvenientes, propuzera,m os Commis-
sarios que, dc•ntro do espaço que medeia entre os dous marcos do 
Içá, se tomasse como limite commum o alveo d'esse rio, cedendo 
uma e outra nação a parte de territorio proprio interceptado pela 
linha geodesica. 

« Rcconhecend.o a vantagem d'essa proposta, os Governos Bra-
sileiro e Peruano annuiram a ella ; e, para que ficasse regular a 
alteração da fronteira, celebraram o Accôrdo de 11 de Fevereiro do 
corrente anuo . » 

Ao serem trocadas, todavia, entre os dois paizes as congratu-
lações oíficiaes pela feliz t erminação dos traballws das commis&ões 
demarcadoras de limites, o Perú achou azado levantar tle novo a 
questão suggerida c:n 1867 pelo Ministro BARRENECHEA. 

Communicando assim á Assembléa Geral do Imperio tão auspi-
cioso acontecimento e louvando o zelo e a intelligencia com que se 
conduzira o chefe da delegação nacional, o eminente Sr. BARÃO DE 

TEFFÉ, o Ministro dos Negocios Estrangeiros se vira na contingencia 
de accrescentar o seguinte no seu Relatorio de 1875 : 

«O Governo Peruano, cujo espirito conciliador muito contribuiu 
para que tão felizmente se concluíssem os trabalhos de demarcação 
na parte contemplada no rererido Tratado de 1851, ao responderá 
nota que, por ess J motivo, lhe foi dirigida, convidou o Governo 
Imperial a entender-se com elle e com o da Bolívia para a fixação dos 
limites entre o Javary e o Madeira. Este negocio, cuja importancia 
não pdde ser desconhecida, se1·d resolvido opportunamen te e com o 
particular cuidado que merece.» 

A nota do Ministro das Relações Exteriores do Perú rasava 
assim: 

«Terminados os trab"tlhos da com missão demarcadora, nomeada 
em virtude do artigo 7° do Tratado de 1851, cumpriu-se uma das 
mais importantes estipulações d'esse pacto internacional . !Ia, pois, 
justos motivos para que se congratulem os Governos da Republica 
e tle S. M. Imperial, pelo resultado obtido em p roveito de ambos 
os paizes, cujos limites assim ficam marcados de modo preciso, e 
sobre o terreno cm t oda a extensão comprellcndida entre a coofiuen-
cia do Apapóri ~ com o rio Japurá e as vertentes do Javary. 
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«Mas V. Ex. não ignora que o Ti·atado de 1851 e deficiente no que 
toe 1 d demarcaçélo dos limites entre os dois paizes, porque, detei·mi-
nando esses limites até ds indicadas ve1·tente .; , nada di:; além d'esse 
ponto, deixando, por conseguinte, inc9mpleta a obra de r~char o pel'i-
metro com o Imperio, ate se encon ·rarem os l imites com a Bolívia. 

« Foi fundado nisso e, á vista do Tratado de Limites concluído 
em 27 de ~[arço de 1867 entre o Brasil e aquelü Republic:i. , que 
um 1los meus antecessores nesta r epartição fez opportunamen te as 
convenientes reservas por julgar qu~ algumas das estipulações cl'esse 
pacto eram contrarias aos direitos ten·itoriaes do Perú . 

«Ao responder à nota de V. Ex ., creio, pois, conveniente e 
opportuno convidal-o para que, recebi·las as ordens do Governo Impe-
rial, provoquemos um accôrdo com o da B olivia, afim de que, autori-
zaiido este o s3u representante nesta capital, possamos abril" conferencias 
ate chegar a um ajuste, mediante o qual /iqiiem determing.dos de modo 
definitiv11 os limit~s dos tl'es paizes na linha oeste-!este que, partindo 
do Jav'wy, deve terminar no Madeira » . 

Dez aunos dPpois, em 24 de Abrtl de 1885, o Perú denunciava o 
Tratado de 23 de Otttubro ~e 1831; mas não justificava o seu o.cto 
Lle modo explicito, limitando-se, apenas, a dizer que «O seu fim era 
dar aos d·iis paizes liberdades para regularnm as suas relações 
commerciaes sobre b1ses q1te conciliassem li.e melhor modo oi> seus 
interesses actu:i,es >. ' 

O Governo Imperial respond .iu nos seguintes t ermos : 
« Os do is primeiros artigos do tratado e os quatro sep1rados qu,e 

foea.m co:1cluitlos na mesma data, eram os que se referiam ao com· 
me1·cio tlirectamente ou p:ir meio da m vegação fluvial; mas esses 
cessa ram, ha muito tempo, cm virtude do artigo 18 da Convenção 
Fl u vi;t l de 22 de Outubro de t 85:3 . Se, p :iis, fosse necessario ou conve· 
niente regular convenciona!mente as r elações commerciaes, isso se 
poderia fazer sem que ccssaise a p;1rte do Tratado de 1851, que está 
em vigor. Todavia, o Govor .10 lmperia.l uii.o hesita em conformar-se, 
na extens1o admissivel, com a denun cia resolvida poe parto do 
Perú. 

« O tratado marcou o prazo de se is annos p:i.ra a duração obri-
gatoria dos artigos 1°, 2°, 3~ , 4° e 5° e nada disse a respeito do 6° e 
d.o 7°.A duração d'estes é, pp:-tanto, indefinida . 

« Apezar ll'isso, pôde o 6° ficar compreb endi do na dennncia, m as o 
7°, que det~ rmina a direcção dç. fronteira commum, estd necessariamente 
exchtido pela natiirem de sua mat~ria. O Governo Imperial persuade-se 
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de que o Perú tambem o exclue, embora não fizesse a resalva indis-
pensavel; espera, porem, que se servirá declaral-o. Em todo caso, eUe 
o considera subsistente e o mantem como compromisso reciproco, pe1·-
petuo e immutavel. » 

O Governo Pentano respondeu, sem demora, admittindo a ra-
sal v:i. em relação a.o:; limited, m :1s uão se apressou a formular mais 
qualquer proposta sobre um novo accôrdo commercial. E assim se 
conservar.i.m as co!s:i.s até os ultimas dias do Imperio. 
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VIil 

A ccão diplomatica na Republica 
' 

COM a proclamação da Republica, não faltou quem imaginasse 
que uma subita transformação se operaria tambem na politica 

exterior do Brasil. Em torno do nosso Ministerio das Relações Exte-
riores agitaram-se logo os mais controversos interesses, <:>special· 
mente ligados a questões de natureza sul-americana. E o proprio 
Perú, que houvera assignado com o nosso paiz, a 10 de Outubro 
de 1891, um Tratado de Commercio e Navegação, rompendo as 
reservas que, sobre esse e outros importantes assumptos, guar-
dava havia já alguns annos, procurára tambem tirar partido da 
situação e insistira junto ao nosso Governo, pelo orgão do seu 
Ministro acreditado no Rio de Janeiro, para que se promovesse a 
immediata adopção de projectos, que formular<1., tendentes, na sua 
opinião, a serem desde logo acceitos pela; nações signatarias do 
Tratado de Washington certas medidas chamadas complementares 
d'esse notavel ajuste e a tornar effectivos na pratica os princípios 
consagrados oaq uelle acto internacional. 

A nossa chancellaria, entretanto, não pudera tomar na consL 
deração que seria para desejar , a proposta que tão empenhada-
mente 11.ie fôra feita : primeiro, porque o Tratado de Arbitramento 
alludido nem sequer fôra ainda approvado pelo Poder Legislativo 
da Republica, na fórma da Constituição Federal; segundo, porque 
a nossa intervenção em tão melindroso assumpto só poderia ser 
exercida de um modo muito amistoso e desinteressado junto ao 
Governo do Chile, que se pretendia, indirectamente ao menos, forçar 
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a adherir a um convenio que de modo formal repellira desde a 
primeira hora. E o Chile sempre foi um paiz, cuja antiga e solida 
amisade constituiu para o povo brasileiro um preciosissi mo penhor 
como ainda agora o acaba de demonstrar de modo eloquente e 
significativo o emiuente Sr. BARÃO DO Rro-BRA.Nco. 

A não ser, comtudo, com a Republica Argentina, que decidiu 
com a noss:i. patria, de modo honroso e brilhante para ambas as 
altas partes divergentes, o secular litígio de fronteiras nas Missões , 
as nossas outras pendencias de limites correram sem incidentes de 
maior nota nos primeiros annos do novo regímen até 1895. 

Nesse aono, a 19 de Fevereiro, era firmado nesta capital entre 
o Ministro das Relações Exteriores, Dr. CARLOS DE CARVALHO, e o 
Enviado da Bolivia, D. FEDERICO Drnz DE MEDINA, um protocollo ém 
que declaravam que, depois de conferenciar sobre a parte da fron-
teira entre as duas nações ainda não demarcada, haviam assenta.do 
no seguinte : 

« 1°, que se completasse a demarcação dos limites, faz,en do-a na 
parte comprehendida entre o Madeira e o .Tavary, para o que o Gú-
verno Brasileiro nomearia com a menor demora posRivel os seus 
commissarios, os quaes, reujlidos ao Coronel PANDO e ao Engenheiro 
D. CARLOS SATCUELL, 1° e 2° Commissarios nomeados por parte cLL 
Bolivia, formariam com elles uma Commissão Mixta; 

« 2°, que ambas as part~s adaptariam, como se tivesse sido ra-
ticada pela dita Commissão Mixta, a operação pela qual, na dema1·-
cação dos limites entre o Bpsil e o Perú, se determinou a posição 
da nascente do Javary . Essa nascente, pois, estaria, para todos os 
effeitos, na demarcação entre o Brasil e a Bolívia, situ1tda. ao3 
7°-1'-17",5 de latitude S1fl e 74°-8'-27",07 de longitude O. de 
Greenwich. » 

O Dr. CARLOS DE CARVALHO, honrando as nossas tradiçõe' diplo-
maticas, declarou então esppntaneamente que o Governo cla 1Repu-
blica, ao completar, pela sua parte, a demarcação da linh1 gcode-
sioa, que constitue a rrontei ra entre os dois indicados pontos do 
Madeira e .Tavary, ni!o tinha intenção de prejudicar qualquer direito 
que o Perú pudesse ter ao territo1·io que aquella linha deü:asse para o 
lado da Bolivia ou a uma parite cl'elle. i> 

Justificando a assignatura d'esse acto intern<.1.cional, escrevia 
aquelle illustre Ministro no seu Relatoeio de 1895: 

« No protocollo que assignei em 19 de Fevereiro ultimo, com o 
Sr. Dr. DtEz DE !llEDINA, Mi oistro da Boli via, e que está an nexo ao 



LIMITES COM O PEilU' 65 

presente Relatorio, concordou-se em a~optar como feit:L pela actun.l 
Commissão Mixta a opel'ação pela qual, na demarcação dos limites 
entre o Brasil e o Perú, se determinou a posição da nascente do 
Javary . 

« Essa nascente, pois, está, para todos os e:ffeitos, na demar-
cação entre o Brasil e a Bolívia, situada aos 7°-1'-17 '' ,5 de latitude 
sul o 75°-8'-27" ,07 de longi tu.Je oeste de Greenwich. 

« A respeito do marco do Madeira, posto no outro extremo da 
linha, lê-se na Memoria apresentada ao Cong1•esso Boliviano em 
1894 pelo respectivo Ministro das Relações Exteriores o que passo 
a transcrever : 

« Se obsel'va por explora lores, que el marco levantado eu la. 
« margen izquierda del l\fadera, no se situa á los 10°-20' de latitud 
« Sud, como lo prescribió el T1'i1tado de 1867, sinó á 10°-22 proviniendo 
« de esta diferencia que el Puerto Villa Bella pierde en su j urisdi-
« ción dos minutos geográficos . 
. ... . ... . ...... ....... ... . . . ... ... ..... .. . ······· .............. . 

« No existe en nuestros archivos huella de que se hubiese tras-
« mitido á Bolivia copia del Acta rela.tiva á la fijación del marco 
« en el Madera. 

« Los Relatorios del Brasil correspondientes á los anos 1871, 
« 77 y 78, en los cuales se encuentra desenvuelta la historia de la 
« demarcación de nuestra frontera con aquel pais, tampoco re-
« gistran el documento mencionado. 

« El mapa á que se refiere el Acta transcri ta en párrafo 
« anterior, no se halla en la biblioteca dei Mioisterio de Ralaciones 
<' Extflriores. Se estra vió probablemente ó no llegó a recibirselo. 

« D'essa exposição resulta uma eoincidencia de factos, que 
conv6m esclarecer para que não pareça ter-se procedido neste 
negocio irregularmente pJr parte do Brasil. 

« O mn.rco foi levantado por uma secção da Commissão Brasi-
leira e não está em latitude determinada pelo tratado; não ha 
na Bolivia noticia <la acta respectiva, a qual nem se acha nos 
llelatorios Brasileiros e tambem não se encontra naquella Republica 
a carta geral d a fronteira . 

« E' isso o que consta da MemJria. O que ha realmente é o 
que passo a expor. 

« A Acta da inauguração do marco Madeira está junta em 
supplemento ao Annexo n. 1 do Relatorio do Ministerio dos Negocios 
Estrangeiros de 1878. 

5 
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« Nesse mesmo Relatorio (Annexo n. 1, pag. 58) se encontra 
uma n ta dirigida pelo Sr. LANzA, Ministro das Rel::Lções Exteriores, 
ao Ministro Residente do Brasil, na qual se Jê o seg uinte : 

« Fica igualmente assentado que os nossos Governos approvam 
« os pontos de limites em que a segunda secção da Com missão Brasi-
« leira collocou o marco da confluencia do rio Verde com. o Guaporé 
« e o do Beni no logar onde principia o Madeira, de conformidade 
« com os trabalhos da demarcação, revistos e acceitos pela Commisséio 
« Boliviana, como consta àa acta da 4ª conferencia, cumprindo 
« advertir que, tendo sido posto o primeiro dos ditos marcos na 
« margem direita do rio Verde, isto é, em territorio brasileiro, fica a 
« Bolivia com direito de mandar construir, se o julgar necessal','io, 
« outro marco em frente áquelle, na margem esquerda do mesmo 
« rio Verde. 

« Sendo, pois, tudo quanto acima se acha expressado exacta e 
estricta applicação das disposições do Tratado de 17 de Março de 
1867, assim o declaro pela minha parte a V. Ex. em nome e de 
ordem do Senhor Presidente da Republica.» 

«O Governo Boli viano,
1 
portanto, não só teve conhecimento da 

acta relativa ao marco do rradeira, como tambem approvou o res-
pectivo trabalho ». 

Depois de transcrever o que disse a respeito d'esse mesmo 
marco o General LASSAl.'!CE, no Relatorio apresentado a 30 de Abril 
de 1878 ao chefe da Commissão Brasileira, conclue o Dr. CARLOS DE 

CARVALHO: 
«E', pois, fóra de dqvida que o marco não foi levantado 

exactamente na latitude qeterminada pelo Tratado. A differença 
é de 1'-13",65, e não de 2', como diz a Memoria. 

« Essa circumstancia, devida a obstaculo material, não altera 
o domínio da Bolívia. 

«No protocollo de 19 de Fevereiro se declarou, como já referi, 
que os Governos do Brasil e da Bolívia adaptam a bperação, rela-
tiva ao marco do Javary, feita pela Commissão Mixta que de-
marcou os limites entre o Brasil e o Perú. 

« Da acta da inaugurapão d'esse marco consta que elle não foi 
c.onstruido exactamente nai nascente principal do rio, em conse-
quencia de obstaculo mate.ria! invencível. Calculou-se, porém, a 
distancia em que clle :ficp. da dita nascente. A esse ponto cal-
culado e não ao marco hi~ de ir ter a linha que parte do Ma-
deira. 
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« Esse precedente, admittido pelo proprio Governo da Bolivia, 
mostra que não ha necessidade de se alterar o que se fez no Madeira . 

« Digo isso, porque na Memoria se lê mais o seguinte : 
« Es posible que el mojon levantado en el occidcnte del Madera 

« ocupe la altura de 10° 22' á causa de algun accidente no previsto 
« en cl tratado, ó por error de calculo; pero cu:.üquiera que sea, e1 
« motivo no ha de olvidarse su rectificación,. ya que el texto del 
« pacto á que Bolívia hizo pleno bomenage, defiende el esclareci-
« miento de la equivocación, si la hay ». 

«Não houve erro de calculo, mas o motivo imprevisto a que 
se refere a Memoria>'. 

No anuo seguinte (1896), expondo os motivos que concorreram 
para que a commis;ão demarcadora brasileira, chefiada pelo então 
Coronel TRAUMATURGO DE AZEVEDO, suspendesse os trabalhos de 
accôrdo com a boliviana, adiando-os por alguns mezes, ponderava 
ainda o Ministro d is Relações Exteriores no seu Relatorio: 

~< Pelo Protocollo de 19 de Fevereiro do anno proximo passado 
(Rclatorio rcspectirn), concordaram os dois Governos em adoptar 
como feita pela sua Commissão Mixta a operação pela qual a que 
concluiu a demarcação dos limites entre o Brasil e o Perú deter-
minou a latitude da nascente do Javary. 

« A Commissão Mixta vae f1.zer a demarcação nessa conformi-
dade, mas é conveniente veri fi car se aquella latitude é exacta e 
por isso, feita a demarcação, se procederá á exploração do rio desde 
o marco que se lho poz até á nascente principal. 

« Se o Commissario Boliviano se não pre tara concorrer com o 
Brasileit·o, fará este o trabalho por si, como declarei ao Sr. Dr. DIEz 
DE MEDINA em nota de 8 do corrente. 

« Essa exploração é motivada pela insistencia com que se asse-
vera que a na cente está. muito acima da latitude achada . Por ora, 
não se pôde acceitar como certo o que vagamente se diz sem a 
garantia de um nome conhecido e de observações dignas de fé». 

E accrescentava : 
" A linha tlivisoria do Brasil e da Bolivia passa pelo meio das 

lagôas Negra, Cá.ceres, Gabiba e Uberaba 1 e a navegação d'essas 
lagôas é commum aos dois paizes. 

« O Governo Boliviano estabeleceu um porto chamado « Suarez > 
na lagôa de Cáceres proximo ao marco onde termina a linha que 

1, E Mandiore. 
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parte da lagôa Negra e onde começa a que, segLlin<io pam o norte, 
atravessa a mesma 1agôa de Cácercs. 

«A experiencia tem mostrado que, por falta de agua durante 
mczes, não tem o porto communi..:ação com o P<•ragnay. 

«Para se remover esse gr·ave inco:weníente, depois de algumas 
conferencias, as"ignei a 13 de Março ultimo com o Ministro Boli-
viano, Sr. Dr. Drnz DE MEDINA, o Protocollo aonexo a este Relatorio, 
que já submettestes á approvação do Congresso Nacional. Contém 
elle em resumo as seguintes disposiç:õas : 

e lª. O Brasil convém em que o posto aduaneiro que a Bolivia 
« tem no porto Suarez seja removido para o Jogar denominado 
« Tamarinciro, ficando assim constituida uma servidão interuacio-
« nal aduaneira. 

« 2a.. Naquelle Jogar, em uma área de dois hectareo, poderá a 
« Bolivia construir os estabelecimentos necessarios ao serviço fiscal 
« e cács ou pontes. 

« 3". A servidão inclue u do transito entre o Tamat•ineiro e a 
«linha divisaria. 

« 4". No mesmo logat',1fóra da área destinada á Bolívia, poderá 
«o Bra.sil estabelecer um posto fiscal em edifício separado ou em 
« commum com a Bolívia, se nisso convierem. 

« 5"'. A servidão, tanto aduaneira como de transito, cessará 
« quando se puder füzer troca de tcrritorios e então ficará perten-
« ceado á Bolívia a área \lo n. 2, bem coroo uma faixa de 25 a, 50 
«metros de largura na mq,rgem au~tral da lagôa ». 

Infelizmente, apesar d13 toda essa boa vontade do Governo do 
Brasil, a situação, nas sua:> fronteiras scptentl'ionaes, foi-se aggra-
vando dia a dia. 

Tendo o chefe da Commissão demarcarlora. brasileira pep ido exo-
neração, foi nomeado o Capitão-Tenente CuNnA GoMES para. o substi-
tuir e proceder desde logo á. verificação exacta da nasqente do Javary. 

Convidado o Governo Boliviano para tomar parte nessa explo-
ração, tomando-se por base a latitude tle 1874 e p~rcorrendo-se o 
rio desde o marco, então assentado, até sua verdadeira nascente, 
.não se dignou annuir ás rei&cradas solicitações, que lhe foram 
feitas. O seu Plenipotenciario nesta cidade declarou que já tinha 
dado conta ao seu govemo dos termos em que, depois de se aven-
tar este assumpto, se forrn ulou o artigo 20 do Protocollo de 19 de 
Fevereiro e que, possuindp já em suas mãos a approvação d'esse 
acto definitivo, não tinha faculdade para provocar por parte da 
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B:ilivia novas e difficeis investigações sobr J um ponto de limite 
deliberadamente estabelecido e definitivamente reconhecido por 
ambas as partes. , 

« A' vista disso, - escrevia o Ministro das Relaçõe> Exteriores, 
Gemer.ti DlONYSIO CERQUEIRA, no seu Relatorio de 1898,- «resolveu 
o Governo tornar effecti va a declaração feita pelo Sr. Dr. CARLOS 
DE CARVALHO na sua nota ele 8 ele Abril de 1896, segundo a qual, se 
a Commis:são Boliviana não se prestasse á verificação proposta, 
seria esta feita pela Bea,ileira sómente. Recommendei, porbnto, 
ao segundo Commissario, Sr. CUNHA GOMES, que emprehenuesse com 
brevidade esse importante trabalho. 

« No Relatorio de 11 de Janeiro do corrente anuo, annexo ao 
presente Relatorio, deu-me aque!le senhor conta da sua commissão. 
Segundo as observações que fez e que m e parecem dignas de confi· 
ança, é esta a posição da nascente do Javary : 

« Lat. 7°-Il'-48",10 sul. 
« Long. 73°-47'-44" ,50 oeste de Greenwich. 
« A Com missão dos limites com o Perú achou, c01110 consta do 

termo de 14 de Março ele 1874 (Relatorio de 1875) : 
« Lat. 7°-1'-17",5 sul. 
« Long. 74°-8'-27",07 oeste de Greenwich. 
< Ha entre as duas observações uma ditrerença de : 
e Lat. 10'-30",6. 
e Long. 20' -42" ,57. 
« A Cornmissão de 1874 tinha ao principio estimado em oito 

milhas a distancia entre o marco por ella assentado e a nascente, a 
que não pôde chegar. 

« Se tivesse mantido essa distancia, não se acharia muito longe 
da verdade. Como afinal resolveu (tres milhas), prejudicou o Es-
tado do Amazonas em 242 leguas quadradas. 

« A importancia da differença entre as duas btitudes bastaria 
para justificar a rectiflcação dns trabulhos feitos ; mas, ainda. pre-
llcindindo d'essa differença, é necessario rectifical-as, como se vê 
pelo .que passo a eiq.ôr. 

«A Commissão Mixta organizou um quadro das latitudes de di-
versos pontos cfa linha entre o Madeira e o J11vary, calculados para 
longitudes de 10' em 10'. Examinando-se esse quadro, vê-se que, de 
52 médias auoptadas, 31 estão erradas. Acompanha este Relatorio, 
no qual accrescentei uma columoa contendo as médias corrigidas, 
outra contendo os erros encontrados. 
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« O maior é de dois segundos, não sendo, portanto, grande o 
prejuízo; mas o erro, mantidas as médias da Commissão, ha de re-
produzir-se em toda a linha, de sorte que esta não é geodesica, mas 
quebrada. Isto se aprecia bem em um schema que está annexo e 
no qu(l.l para maior clareza se exaggeraram as distancias. 

« Cumpre ainda, notar que as latitude3 determinadas por cada 
um dos dois Commissarios (não as médias) tambem devem dilferir 
dos seus verdadeiros valores por esfar errado o azimuth da linha , 
que é de 69°-46'-5l",69 e não 69°-52'-53",00. 

«A Commissão Mixta fez a demarcação do Madeira ao Purús, 
pondo marcos destinados a assignalarem os pontos em que a linha 
geodesica atravessa os rios Aquiri, Hyuacú e Purús. Os compri-
mentos por ella calculados para as distancias entre o marco do Ma-
deira e cada um desses rios, não representam os das linhas que 
ligam aquelle marco a cada um dos pontos de intersecção. Por 
exemplo, a Commissão achou ent1·e o Madeira e o Purús 439\330 e 
a distancia real é de 434k,695. E' consideravel a differença de 
4.635 metros. 

« O Governo, á viét(I. do
1 
que acabo de expôr, não podia continuar 

a demarcação. Resolveu Eiuspendel-a p::i.ra entender-se com o da 
Bolívia, e eu passei ao Sr. Dr. PARAvrcrNr, Ministro de.ssa Repu-
blica, a nota que se encontra no logar competente. » 

No Relatorio do anuo "eguinte, o Ministro das Relações Exte-
riores, Dr. ÜLYNTHO DE MAGALHÃES, completava essas informações 
e escrevia: 

«O Sr·. PARAVICINI, pori ter estado ausente, só rrsponcleu áquella 
nota em 14 de Setembro . Concluiu a sua resposta neste3 termos: 

«No dudo, Síir . Minis~ro, de que las razones lijeramente ex -
« puestas en oficio, parec13rán á V. E. suficient()mente fundadas 
«para ordenar que se reanuden los trabajos de demarcac iôn tau 
«pronto como el Co ngre o Nacional provea al crédito necesario 
«para los gastos de la Cornisiôn Brasilera., pero si no pudiera obte-
« nerse brevemente por r p.zones que no alcanzo á comprendcr, no 
«seria motivo bastante para impedir que mi Gobiarno continue la 
<~ ocupaciôn que ha emprehel'ldido ya, de los ríos Ar1uiry, Yacu y 
<i: Purús y establesc:i, la;; oficinas fiscales necesarias, en lugares, aun 
«eu el peor caso para Boli via, absolutamente incuesti.onable3, puos 
<i: seria prejudicial para su,s intereses tlejar por mu.s tiempo aban-
« danadas esas regiones ~obre las que estan definidos sns dere-
« chos, » 
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« O meu antecessor encerrou assim a sua réplica : 
« Peço :finalmente licença pn.ra observar que os trabalhos de 

« uma demarcação não produzem os seus effeitos emquanto não são 
« approvados pelos governos interessados. Os que foram feitos na 
«linha geodesica qlJ,e vae do Madeira ao Javary ainda não teem essa 
« condição essencial, porque não estão approvados por parte do Brasil 
« e consequentemente não pôde ter o accôrdo do Governo Brasileiro a 
« occupação de qualquer parte do territorio comprehendido entre a 
« linha verdadeira e a proveniente do erro geographico. Isso porém 
« não impede que o Governo Boliviano estabeleça alfandegas em ter-
« ritorio incontestavelmente seu. 

« Para o Governo Brasileiro é considerado boliviano em relação 
« ao Brasil o territorio ao sul da linha Cunha Gomes, isto é, da que 
« vae do Madeira á nascente do Javary na sua verdadeira latitude. 
« Digo em relação ao Brasil, porque no Protocollo de 19 de Fevereiro 
« de 1895 (Relatorio deste anno) se faz a seguinte resalva : 

«O Dr. CARLOS DE CARVALHO, devidamente autorizado, declarou 
«que o Sr. Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, ao 
« completar pela sua parte a demarcação da linha geodesica, que 
« coostitue a fronteira entre os dois indicados pontos do Madeira e 
« Javary, niío tem a intenção de prejudicar qualquer direito que o 
« Perú possa ter ao territol"io que aquella linha deixa para o lado 
« da BoUvia ou a uma parte d'elle. » 

«O Governo Boliviano tem neste momento necessidade de atten-
der a graves acontecimentos politicos. Pareceu-me, todavia, neces-
sario convidal-o a reconsiderar a sua resolução, e para isso dirigi 
ao Encarregado de Negocios, Sr. JAIME FREYRE,° a nota de 5 de 
Abril, annexa ao presente Relatorio. 

«O Sr. PARAVICJNI, que, sem duvida, estava munido de instruc-
ções do seu governo, porque com elle se entendeu pessoalmente, 
longe de concordar na recti:ficaçã.o da fronteira, instou, como se vê 
no trecho teanscripto da sua nota, para qLrn se continuasse a de~ 
marcação na direcção primitiva. 

« Essa é a resolução a que me referi, e o Governo Boliviano bem 
a pôde reconsiderar, poeque os seus interesses estão attendidos com 
o estabelecimento da alfandega de P uerto Alonso. » 

Por seu turno, já tendo assignado, em 28 de Maio de 1897, com 
o representante do Perú, um accôrdo para a substituição dos mar-
cos que haviam sido collocados para assignalar a fronteira entre 
os dois paizes, de conformidade com o Tratado de 1851, e que se 



72 DUNSHEE DE ABRANCHES 

acha~am arruinados ou haviam ·desapparecido, o Mioistro das Re-
lações Exteriores declarou no seu Relatorio de 1898 : 

«Desde que, como é justo, propomos á Bolivia a rectifica.ção da 
fronteira principalmente, por causa do erro commettido em 1874, 
devemos levar ao conhecimento do Governo do Perú o resultado da 
exploração feita prlo Capitão-Ten ente CUNHA Gmrns e a, resolução 
tomada quanto á Bolivia. E' o que fiz por meio de nota dirigida ao 
Minis tro Peruano, Sr. Dr. RozAs, suggerindo a conveniencia de ser 
o r esultado da nova exploração vel'ificado pela Commissão Mixta 
que fôr encarregada de substituir os marcos deteriorados ou que 
tiverem dcsapparecido, como se ajustou no protocollo de 28 de Maio 
do anuo proximo passado. » 

A esse tempo, digar-se a verdade , não sómente preoccupavam 
a attenção do Go verno Bra.sileiro os successos passados nas nosssas 
divisas com a Bolivia. 

Em princípios de 1896, era informado o Ministerio da Fazeada 
de que, 11a região banh:i.da pelo rio J:i.quirana, os Peruanos, alli 
residentes, pretendiam subtrahir-se á jurisdicção brasileira, o qne 
levava a nossa chancellaria do Exterior a pedir providen cias ao 
Governo de Lima, para que cooperasse com o Brasil para fazer 
cessar um tal estado de cousas. 

Mezrs depois, davam-s13 sangrentos encontros no Juruá-JM.irim 
entre Brasileiro ; e Peeuanps que, alli, á viva força, se queriam 
estabelecei' na exploração da borracha. As primeiras noticias mesmo 
foram alarmantes. Espalllilra-se que O> invasores agiam apoiados 
por forças regulares do Perú. Mas, fe li zmente, o Go verno d'essa 
Republica attendeu immeçliatamente á prevenção que lhe foz o 
11osso Ministro em Lima, Ofdenando ao Consul no Pará que recom-
mendasse ao Prefeito de Iq ui tos para tomar as mais energicas 
providencias a respeito. 

Essa attitude, aliás, dp Govemo do Perú era t ?Jnto mais lou-
vavel quanto o Brasil lhe acabava de prestar o mais desinteres-
S'.l.do e leal dos serviços durante a revolução de Loreto, manten-
do-se na mais rigorosa neutralidade e cerrando ou vi dos ás pro· 
postas tentadoras que se lhe proJuraram fazer então. 

Nesse anno ainda, o Governo Peruano reclamava insistentemente 
contra as autoridades brasileiras, que não permittiam ás suas em-
barcações subirem pelo J ruá brasilefro para entrar no <J.Ue elle 
considerava peruano, isto é, na parte d'es-se rio que fic:i. ao sul da 
fronteira ajustada com a ~alivia no Tratado de 1867. 
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<'E' exacto»,-escrcvia o nosso Ministro em Li ma, cm data de 10 
de Dezembro,-« que pelo artigo 1° do Trat ado de Commercio, a na-
vegac;iã.o dos rios communs ao Brasil e ao Perú é livre para as em-
barcações peruanas, mas isso não r esolve a presente questão, a, 
qual depende de uma prelimin·\r, que consiste em saber se o Jur L1<.i, 
é rio com rn um . Esse rio, segundo parece, tem as suas nascentes 
t1cima da li nha geodes ica que constitue a fronteira. entre o Brasil e 
a Bolivia em virtude do Tratado de 1867. O Perú protestou contra 
esse triltado, mas ainda não se entendeu com a Bolivia a r espeito do 
t er r itorio que julga seu, e assim para o BL·as1l subsiste em inteiro 
vigor aquelle tratado. Permittir a navegac;ião do JLtruá e dos seus 
:-.i.fü uentes em virtude do art. 1° do Tratado de Commercio e Nave-
ga.cão, seria admittir que o Juruá é rio commum e isso actualrneute 
é impossível. Se o Perú obtiver que a Boliv ia o reconheca como dono 
do t erl'itorio em questão, c3ss1rá toda a duvida sobre a applicação 
do invocado artigo 1° do tr '1.tado e terão as embarcac;iões perua.nas 
direito á na vegac;ião nelle garantida . O Brasil não t em interesse 
em que o Perú seja prejudicado, e, não ha muito tempo, em pro-
tocollo assignado no Rio de Janeiro, resatvou o direito qiie elle por-
1'enlura tenha ao territorio deixado para o lado da Bolivia pela re-
ferida linha geodesica ; mas por isso mesmo não pôde agora pre-
judicar a Bolívia, reconhecendo que o Juruá é commum a elle e 
ao Perú » . 

Sobt'e este incidente assim se exprime o Ministro das Relações 
Exteriores no seu Relatorio de 1900 : 

«Essa nota foi r espondida aqui pelo Encarregado de Negocios 
do Perú, Sr . VELARDE. Resalta logo na sua r esposta o seguinte 
t recho : 

« Establecer que el rio, de que vengo :ne ocupando t icnc su 
« origen en la parte superior de la lín a senalada por eHratado de 
« 1867, es contradecir una afirmación unanimemente susten tada por 
« cu'1.nfa,s publicn.cion ~s se han hecho il i particuhr : destruir las 
« conclnsiones á que han llegado los comisionados especiales, que 
« recientemente han suministr arlo sus informes al Gobierno Peruano• 
«los que se encuentran de acnerdo con L1.s cartas geográfic ::is levan-
« b.das, de antemano, por hombres de r econocüla compcteucia en 
«este gé1iero de estudios, tales como los Seí'íores PONTE HrnEmo, RIO· 
«BRANCO, RArMoNDI y otros muchos que serí1t largo enumerai' ; y, 
«finalmente, es negar un hecho, que se t iene como verdadero, con 
«una simples afirmación contra.ria, El Seí'íor Encargado de Negocios 
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<; del Brasil con Lima ha debido, pues, desvanecer previamente seme-
« jantes elementos de convicc :ón y presentn,r en contrario otros de 
« mayor consistencia, sobre que poder apoyar una a;firmación tan nue-
« va, como desprovista de todo fundamento ; esta no se ha hecho, y 
«por lo tanto subsiste, en todo su vigor, la creencia, no di scutida, de 
«que el rio Juruá nace en Ias inmediaciones del Ucayali, corre en su 
«alto curso por los territorios cuya propiedad se disputan el Peru 
« y Bolívia, y penetra al Brasil, cortaodo la línea de frontera trazada 
«em 1867, entre Villa Bella y las fuentes del Yavari. » 

« Est:.ts observaçõe3 teem por base um equivoco. O Governo Pe-
ruano entendeu que o Encarregado de Negocios do Brasil, quando 
disse que o Juruá tem as suas nascentes acima da linha geodesioa, 
collocou as nascentes ao norte d'ella em territorio brasileiro, quan-
do evidentemente as poz ao sul, porqne para o sul vae crescendo o 
numero dos gráos. Respondi nestes termos : 

«O Sr. VELARDE estranha que o Encarregado de Negocios do 
«Brasil dissesse na sua nota de 10 de Dezembro do anno proximo 
«passado que a nascente do Juruá se acha nct parte superior da 
«linha assignalada pelo Trafado de 1867; mas permittir-me-á ob-
« servar-lhe que não tem razão. O Sr. STOCKLER DE MENEZES disso, 
«e bem, que aquella nascente está acima da. linha geodesica. A ex-
« pressão - acima - signifim,~ que ella fica ao sul da linha ou em 

1 
«latitude superior á do ponto em que esta corta o rio. Só p::>r 
« ignorancia ou má fé se podpria dizer que a nascente se encontra de 
«outro lado, isto é, em territorio brasileiro. Estamos de accôrdo. » 

<i: A outro ponto responqi : 
{(Diz o Sr. VELARDE quei no territorio banhado pelo Alto Juruá 

«acham-se estabelecidos desçle epocha remota muitos commercian-
« tes, industriaes e agricultores, que só d'esse rio se servem para 
«a exportação dos seus productos e a importação do que lhes é 
« nec03sario; e obseeva que o Governo Brasileiro nunca se oppoz 

1 
«a essa corrente de progresso. 

«Este Ministerio nunc~. praticou acto que autorizasse o uso 
«que se tem feito do Juruá brasileiro, segundo allega o Sr. E11car-

« regado d'3 Negocios. Agor<L sabe pela nota a que respondo que o 
« Governo Peru:wo mandou ao territorio do Alto Juruá Commis-
« sarios especiaes que certo subirão pelas aguas brasileiras. 

«A tolerancia das autoridades d'esta Republica, se toleraocía 
<item llavído, nada prova nq caso presente, porque só agora allega 
«o Governo Peruano que °I Juruá é rio commum ao Perú e ao 
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<~ Brasil. A tolerancia é acto de simples benevoleocia emquanto o 
«Governo que d'ella gosa não pretende navegar nas aguas br<J.si-
" leiras em virtucle de um direito . Desde que este é allegado, toma 
«o caso outro aspecto . 

«Pelo que tenho dito já o Sr. VELARDE sabe que mantenho in-
« tegralmente a nota do Sr. STOCKLER DE MEN!tZE5. Muito sinto 
«ver-me obrigado a fazer esta declaração, mas ella é necessaria. '> 

Por esse tempo, já haviam concordado os Governos do Brasil 
e da Bolivia em firmar o Protocollo de 30 de Outubro de 1891:1. Re-
zava elle: 

« lº. O Protocollo de 19 de Fevereiro de 1895 é substituído pelo 
presente, e de conformidade com este será feita a demarcação da 
referida fronteira. 

~a) Dentro de sessenta dias contados da presente data cada um 
dos dois Governos nomeará um commissario e dois ajudantes, um 
dos quaes substituirá o commissario nos seus impedimentos . 

« b) A Commissão Mixta constituída pelas duas, assim nomeadas, 
verificara <t verdadeira posição da nascente ou da principal nas-
cente do rio Javary, tendo pre~eotes as operações feitas em 1874 
na demarcação entre o Brasil e o Perú e a feita cm 1897 pelo Ca-
pitão-Tenente AUGUSTO DA CUNHA GOMES. 

« 2°. Feita a vorificaçao, procederá a Commissão Mixta á demar 
cação da fronteira desde a latittlde verificada até á de 10° 20' Sul 
onde começa o rio Madeira, de conformidade com as instru cções 
que os dois Governos hão de est abelecer de commum accordo em 
Protocollo substitutivo do de 10 de Maio de 1895. 

« 3°. Se no fim de um anno, após a assignatura d'este Protocollo, 
uma das partes deixar de habilitar o seu commissario para a refe-
rida exploração e consequente demarcação, a outra parte proce-. 
derá só a este trabalho, que será considerado defioiti vo . 

« 4°. Até que a Commissão Mixta conclua a demarcação defini· 
tiva da referida fronteira, fica adaptada como l imite provisorio uma 
linha que, partindo do Madeira na latitude de 10°-:20' vá á latitude 
de 7°-ll '-48"10, sul, fixada pelo Capitão-Tenente AUGUSTO DA CUNHA 
GoMES, como ponto da nascente do rio Javary. » 

Em virttlde d'este accôrdo, era logo nomeada a Commissão 
Mixta , a que elle se r eferia, sendo a chefia da delegação brasileira 
confiada á alta cornpetoncia do illustre astronomo Dr. Lmz CRULS. 
E concluida a primeira parte da sua missão, achava para a nascente 
do Rio Javary a latitude 7°-6'-55" sul e a longitude de 73°-47'-31" 
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oést e de Greenwich. A longitude concortlava com a encontrada 
pelo Capitão Tenente CUNHA. GOMES; mas nio a latitude. A que 
elle estabelecera fôra 7°-11 1-4811 ,10 sul. 

Ao ter noticia da assignatura do Protocollo de 30 de Outubro, 
o Ministro peruano, o mesmo Sr. VELA.RDE, lavrou contra e .se 
acto energico protesto. E, em nota ao nosso Ministro das Rel ,_ 
ções Exteriores, dizia entre outras cousas : 

« En vista de cstos hechos, que V. E. conoce eu todo3 sus do- · 
t<1lles, os de dificil explim1ción la existencia de las negociaci ones 
<i que dejo hccha referencia, las que en definitiva estan encami-
nadas á poner de lado los derechos del Perú olvidando compro-
misos solemnes; á violar la frontera del país amigo pa1·:i. llevar 
á cabo exploraciones oficiales sin su conscmtimiento, y finalmente 
á trazar una linea divisor ia dentro de un terri torio de ajena pe.r-
tenencia. 

« Y como no es posible consentir en la realización de semejantes 
amenazas vejatorias. por si mismas á la majestad de la Nación, el 
Gobierno del Perú me ha ordaoado expresar á V. E. que desconoce 
el derecbo que pudiesen a~egar el Bril.sil y Bolivia para negoclar 
sobrn territorio peruano ; que sin w expresa anueocia, no permitirá 
que se practique la exploración que se proyecta á las pretendidas 
nacientes del Yavari ; y que está resuclto á oponerse firm emente á 
la violación de la soberani~~ y de la integridad nacional. ' 

«V. u;. comprenderá c~an desagradable es para mi Gobierno 
y para el infrascrito este iqcideote, que jamás debla surgir en lai~ 
relaciones internacionales de pueblos llamados á leal confra terni-
dad : mas se alienta con la esperanza, fundada en la hidalguia de 
los Gobiernos del Brasil y d,e Bolivla y en la fuerza incontrastable 
de su derecho, de que tendrá pronto y satisfactorio t érmino.» 

O Ministro das RelaçÕE!S Exterioer.s, Sr. ÜLYNTHO DE MAGA.· 
LllÃES, replicou: 

«Segundo o artigo VII do Tratado ele 1851, invocado pelo 
Sr. VELARDE, de Tabatinga para o sul a fro nteira entre o 13rasil e o 
Perú corre pelo rio Javary, isto é, até a ua nascente. 

«Essa io telligencia do tratado é t ão exact ;1, que a Commissão 
mixta encarregada de coocluir a de ma rcação dos limites procurou 
a nasccn te, e, não podendo chegar a clla, collocou o respectivo 
marco no ponto mais con veniente, estimou a distancia in ter1oedia 
em tres milhas e declarou 9a sua acta que a dita nascente estava 
na latitude de 7°-1 '-17" ,5 sul. 
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«Está verificado que houve erro na operação de 1874 e que a 
verdadeira lat itude é de 7°-1! '-48", 10 sul. 

«Ficou, portanto, incompleta a demarcação e é necessario con-
cluil-a exacta.mente de conf'orm idade com o tratado . 

«O t err itorio comprehendido entre as linhas tiradas fas duas 
latitudes ao rio Madeira é brasi leiro e não peruano, corno o 
Sr. VELARDE pretende. 

« O que o Perú pôde exigir ê que se Yerifique se hou re erro na 
operação praticada em 1874 e se 6 exacta a do Capitão-Tenente 
CuNIIA GOMES ou , pot· ouLras pn.lavras, que se determine a verda-
deira latitude da nascente . Para i>so, foi elle convidado por meio 
da nota de 28 de Abril de 1898, citada pelo Sr . VELARDE . 

« O Governo do Brasil ignorava até a'5ora se o seu convite era 
acceito ou não, como ignora a r e alução do Governo do Perú sobre 
o projecto, que lhe foi commuoicado, de instrucções pttra a substi -
tuição dos marcos por elle proposta . 

«O Rrasi l tambem confina com a Bolívia na nascente do Javary 
e com ella tem de proceder á verificação da respectiva lati tude. E' 
direito que se lhe não pôde contestar e que elle mantêm, apesar 
da declaração fe ita pelo Sr. VELARDE, com a m esma. firmeza resol-
vida pelo seu Governo e sem permissão de que nã::i necessita.» 

Apcsa.r das ameaças do Sr . VELARDE, tambem endereçadas 
nesse momento em tom mais impera.tiva ao GovernJ da Bolivia, a 
Commi ;são Mixta subiu o Javary para sri desempenhar da sua im-
cumbencia . Em viagem, receberam , ca.da um por sua vez, os Com-
mi~sarios do Brasil e da Bolívia um protesto escripto do Sub-Pre-
feito da Província Peruana do Baixo-Amazonas, contra o acto que 
iam executar. 

Nesse documento, o delegaJo do Go,·erno Peruano fazia longas 
considerações sobre a. pendcncia de limites do seu paiz com a 
Bolívia e o Brasil e terminava dizendo <J.UB não permittiria a collo-
c<ição do qualquer m:~rco cm lugares dilfereates dos assignalados 
em 1814 pela Commissã.o !viixta Peruano-Brasi leira . 

O Commissario do Brasil, levando o facto n.o conhecimento do 
no:5so Ministro das Relaçõss Exteriores, a>sim se expressava : 

«Ao chegar á Taba.tinga, no dia 25 de Maio, soube por infor-
mações do pessoa.! da Commissão Brasileira., que dias antes, fàra 
vista, descendo o Solimões, uma lancha com a bandeira peruana e 
que se soube estar armada em guerra, levando a seu bordo o Sub-
Pl'efeito vindo de Iquitos, acompanhado de um officlal da marinha 
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peruana, de outros funccionarios da mesma nação e de algumas 
praças, e que pretendia oi)por-se o mesmo Sub-Prereito á. execução 
dos trabalhos da Commissão Mixta Brasileiro-Peruana. 

«A 29 de Agosto, a Commissão Mixta deixou o acampamento da 
nascente principalmente e começou a viagem de descida, chegando 
no mesmo dia ao acampamento denominado Seis de Agosto, situado 
a menos de uma milha acima do acampamento occupado pelo 
Sr. Sub-Prefeito. Soubemos no dia seguinte que esta autoridade, 
ao ter conhecimento de haver a Comrnissão Mixta concluido os seus 
trabalhos na nascente e ter deixado este lugar, dirigiu-se imme-
diatamente para a mesma nascente. Como não podiamas, por muitos 
motivos, demorar-nos mai; tempo na região da nascente prin-
cipal, não conseguimos saber qual fôru. o fim da viagem do 
Sr. Sub· Prefeito á. mes ma nascente, nem tão pouco o que a.hi fizera. 
Constava que fôra unicamente para certificar-se se a Commissão 
Mixta ahi collocara o marco; e ta.mbem corria o boato de que 
neste caso o Sub-Prefeito pretendia des truil-o. Nada, porém, posso 
affirmar a este respeito. » 

E o nosso Ministro dais Relações Exteriores, commentando o 
facto, assim conclue no seu Relataria de 1902: 

«Não tenho duvida spbre isso. O Sub-Prefeito aguardou o 
regresso da Commissão Mfxta para demolir o marco que era a 
prova material do trabalhq feito. 

«O marco», - diz o Commissario Brasileiro no seu Relatorio,-
'~ foi, pois, constituído por qm solido tronco de lp8 convenientemen o 
«lavrado, pinfado e alcatroado, levando em suas duas face.> as 
«seguintes inscripções : Brasil 1901-Bolivia 1901, e enterrado de 
«metade da sua altura, que era de 4m,80. 

«O Governo do Perú nada conseguiu com a demolição do marco, 
se demolido füi,porque a po1gição geographica da nascente fü~ deter-
minada e esta operação é a q•te, cor:10 declarei ao Sr. VELARDE, 

seria feita sem o consentimento do seu Governo ; e ' nesie caso a 
collocação do marco é formalidade de pouca importancia : a pro-
pria nascente, que o Su b-Ppefeito não pôde demolir, é visivel para 
quem a quizer ver. l> 

Tanto quanto com a. Bolívia, as nossas relações internacionaes 
com o Perú não podiam ser então mais preca.rias e menos lison-
jeiras. 



IX 

O Tratado de Pelropolis 

D E 1900 a 1902, a situação das nossas fronteiras no Amazonas 
tocara já a essa phasc sombria em que as populações, cansa-

tla.s de esperar pela acção do poder publico sobre o encaminhamento 
definitivo dos seus destinos, procuram resolver tudo por si mesmas. 
A revolução estalara. Os seringueiros n:wionaes, esta.belecidos 
naqucllas invias paragens, ha largos annos, haviam delibera.LI.o, de 
armas em punho, expellir os invasores que, de todos os la~os, da 
Bali via como do Perú, surgiam procurando expolial-os das terras 
occupadas. A' insensata aventura, encabeçada por GALvEz, pro-
clamando o Est.ido Livre do Acre, succeder-se-iam as expedições, 
apparelhadas .em MJ.náos e diversos pontos do AmazonJ.s, e 
outr:is movimentos insurreccionaes, em que os Acreanos commet-
teriam rasgos épicos de audilcia e resisteocia civica. Da parte 
das classes dirigentes da Bali via, como dos ousados flibusteiros 
que, á somb1·a de sua bandeira, anciavam por se internar de vez 
pelas florestas cubiçadas do caucho, ia-se tambem de desvario 
em desvario: ao estranho decreto do Ministro PARAVICtNI, con-
vertido em Delegado especial do Governo de La Paz nos terri-
torios do Aquiry e do Purús, abrindo os portos desses rios e do 
Yaco á navegação de todas as nações, seguir-se-ia a conclusão 
do arrendamento do Acre ao Bolivian Syndicate que, além de 
largos favores recebidos, poderia até manter alli forças de 
terra e mar, e terminar-se-ia com a expedição contra a columna 
de PLAcrno DE CASTRO, commandada em pessoa pelo Presidente 
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da Republica. Finalm ente, do lado dos Peruanos, multiplica-
vam-se as incursões, como as de 1896 e 1837; no Alto-Purús, 
irrompiam grupos armados, emquaoto, na .bocca do Amonea, 
travava-se cruento combate entre os Bra ileiros, alli fixados, e um 
bando de soldados e cauchciros inteusos que, com um Commissario 
peruano á frent e, pretendiam apossar-se de 'ses lugares em nome 
do Governo de Lim:\, factos esses que, dahi por deante, se repetiriam 
na bocca do Chandless e em outros p1ntos, onde dezeoas de Brasi-
leiros pagariam com a vida a defesa denodada do patl'imonio 
nacional. 

O momento tornara-se decisivo. Taoto quanto na Amazonia, 
em todo o Brasil a opioião publica se agitava . O peoprio Ministro 
das Relações Extef'iores, Dr. ÜLYNTHO DE MAGALH ÃES, qur, se mos-
trara sempre tão conciliador e tolerante até ao excesso ante as 
variegadas attitudes dos Plenipotenciarios das nações vizinhas, 
igualmente empenhadas como o nosso paiz, na questão, já nã.o 
pudera occultar no seu Relatorio de 1899 as apprehensões, que lhe 
attribulavam o espidto com a creação por parte da Bolivia de 
uma alfandega no rio Apre ou Aquiry. E, no de 1900, accrescen-
tava : 

«A questão tla nascente do Javary, agora resolvida com a 
Bolivia, e o estabelecimonto da alfandega de Puerto Alonso sobre 
o rio Acre foram o pretexto para a revolução que tão desàgrada-
veis consequencias tem fido. Infelizmente, a idé<L, ainda ha pouco 
manifestada, ele erro na interpretação do Tmtado de lim~tes, 

parece dar raziio aos revolucionarios, porque, seg undo entendem 
os seus autores, o territorio brasileiro não é limitado pela linha 
obliqua, tirada do Madeira á nascente do Javary, mas pelo parallelo 
de 10°-20' sul até á 109gitutle correspondente a de >sa nascente e 
dahi por uma recta que a vá encontrar.» 

E, concluia o Ministro, mostrando qu<} tão interessado era o 
Brasil nesse melindroso litigio como a Bolivia e o Perú . . • 

Na verdade, desde esse instante, não se afigurnru. mais possí-
vel sopn,rar urna. dessas nações das outras na contenda. Ha perto 
de meio seculo, os mais caros interesses de todas tres vinham-se 
chocando dia n, dia e foq1m pouco a pouco ficanclo de tal fórma em-
mara.nhados em tão diversas e complicadas quesfü~s de direito e 
de facto, que só mesmo q. intervenção providencia.! de um estadista 
que a cada qual de p or si inspirasse fé pela sua alta sabedoria, cla-
rividencia e virtudes ci yicas, pot.lerin, evitar, com honra para todas 
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e deslise para nenhuma, que mais um prêlio sangrento fosse tra-
vado em holocausto á segurança politica do continent'.l. 

Felizmente, para gloria da diplomacia sul-americana, essa 
intervenção salvadora se deu a t empo com a escolha do eminente 
Sr. BARÃO DO Rrn-RRANCO para Ministro das Relações Exteriores do 
Brasil na Presidencia RODRIGUES ALVES. 

Da gravidade desse momento historico para a nossa patria, 
ê mesmo o glorioso Brasileiro quem HOS dá uma idêa justa na syn-
these admiravel, com que traçou a melindrosa situação, em que 
encontrara as nossas relações diplomaticas, na Exposição sobre o 
Tratado de Petropolis endereça la a 27 de Dezembro de 1903 ao 
Presidente da Republica. 

«Ao inaugurar o seu governo a 15 de Novembro do anno pas· 
sado »,-escrevia o Sr. BARÃO DO Rro-BRA.Nco,- «encontrou V. Ex. 
bastante estremecidas as nossas relações de amizade com a Bolívia. 
e em situação snmmamente grave e complicada as questões r ela-
tivas ao territorio do Acre. 

<' Toda a vasta região acima mencionada, ao sul de uma linha 
geodesica traçada da nascente principal do Javary á confluencia do 
Beai com o Mamoré, estava reconhecida como boliviana por nume-
rosos actos e declarações dos governos que entre nós se succederam 
desde 1867, isto ê, durante o ragimen imperial e após a proclamação 
da Republica. Um Syndicato anglo-amaricano, com a denominação 
de Bolivian Syn1icate, armado de direitos quasi soberanos, que lhe 
haviam sido conferidos pelo Governo da Bolívia para a adminis-
tração, defesa e utilização do Acre, trabalhava, - felizmente 
sem successo,-por interessar algumas Potencias commerciaes da 
Europa e os Estados Unido.:; da America nessCJ. empresa, primeira 
tenfa tiva de introdncção no nosso continente do systemct africano e 
asiatico das Chartered Companies. O illu~tre predecessor de V. Ex., 
balda.dos todos os seus esforços para obter a rescisão desse contracto 
ou, pelo menos, a modificação, com que afinal so contentava, de 
certas clausulas em que via inconvenientes e perigos para o Brasil 
e para. a propria Bolívia, havia entrado no caminho das represa-
lias, obtendo do Congresso, a cujo exame estava submettido, a reti-
rada do Tratado de Commercio. a Navegação entre os dois pa.izes e 
suspendendo, nos nossos rios, a liberdade de transito para a expor-
tação e importação da Bolivia. No Acre, a população, exclusiva.· 
mente brasileira, se tinha de novo levantado, desde Agosto, procla-
mando a sua independencia da Bolívia, com o intuito de pedir 

6 
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depois a annexação ao Brasil do territorio ao norte do rio Orton. 
Com excepção de Porto Acre, onde as forças bolivianas puderam 
resistir até fins de Janeiro deste anuo, todos 0 3 outros pontos esta-
vam dominados pelos insurgentes brasileiros 1 • No Amazonas, os 
representantes do Bolivian Syndicate dispunham-se para subir o 
Purús, e, effectivamente, empre ilendiam pouco depois essa viagem, 
na espeeança de poder chegar a Porto Acre. Na Bolívia, prepara-
_vam-se expedições militares para levantar o assédio dessa praça, 
submetter os Acreanos e dar posse ao Syndicato. Entre nós, homens 
eminentes, no Congresso, na imprensa e em sociedades scien-
tificas, combatiam desde 1900 a intelligencia officialmeote dada ao 
Tratado de 1867, e sustentavam que a fronteira estipulada não era 
a linha obliqua ao equador, mas sim a do parallelo de 10. 20°. 
A opinião, fortemente abalada, pedia que o territorio cornprebendido 

1. Os dois feitos de armas mais decisivos da campanha dirigida por 
Placido de Castro foram: 

Ataque e tomada de Vol~a da Empresa, de 5 a 15 de Outubro de 1902, 
onde capitulou um contingente boliviano, que viera de r eforço, sob o com-
mando do Coronel Rosendo ;a.ajas ; 

Ataque e tolllada de Porto Acre (antes Puerto Alouso), de 15 a 24 de 
Janeiro, onde capitularam as ulti mas tropas bolivianas que havia no Acre, 
com os Coroneis Lino Romero (delegado do Governo Boliviano, ou Gover-
nador) e Ibaiiez. 

Quando Placido de Cast ro ia começar o a sédio e ataque de Puerto 
Rico, no Orton, ontle se achavam tropas da nova expetlição boliviana com-
mandada pelo General P an40, Presidente da Republica, recebeu em 25 de 
Abril de 1903 a notificação brasileira do accordo de modus vivendi 
assignado a 21 ~le Março polo Brasil e pela Bolívia em La Paz, e, « r es-
pondendo immediatamente que s conformava com a vontade do Brasil, 
arvorou com as suas proprias mãos a bandeira branca » (Relatoi•io do Mi-
nisterio das Relações Exteriores, de 1902 a 1903, pag . 73 do An-
nexo 1901). 

No citado Relatorio de 1902 a 1903, paga. H e 12, le-se : 
«Em virtude de instrucções transmittidas pelo Minis terio tia Guerra 

ao General Olympio da Silv eira, commandante das tropas feder aes, ficou 
este com o governo militar do Acre Septentrional, isto e, do territorio 
comprehendido entre a linha obliqua Javary-Beni e a do parallelo de 
10•-20', devendo continuar a exercer a sua autoridade no Acre Meri -
dional, isto é, ao sul do ci~ado parallelo e den tro das linhas convencio-
nadas o governador acclamado pelos Acreanos (Placido de Castro). Estes 
deveriam continuar em armas, mas na Jefensiva. Um destacamento 
federal passaria ao Acre Meridional, para evitar confiictos ent1·e os 
.Acreanos em armas e as tT'opas bolivianas e alli (manter a ordem. 
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entre as duas linhas e a fronteira com o Perú fosse reivindicado 
pelos meios diplomaticos ou pelos mais energicos de que pudessa 
dispor o Governo. 

« Varias e difllceis foram os problemas que deparei ao tomar a 
direcção deste Ministerio, originados da situação que acabo de expor 
succintamente. 

« O primeiro desses problemas provinha da suppressão do livre 
transito commercial entre a Bolivia e o e . .,trangeiro pelas nossas 
vias tluviaes. Contra isso reclamaram a França, a Allemanha, a 
Inglaterra, os Estados Unidos da America e a Suissa. 

< Outra difficuldade podia resultar do facto de haver o Brasil 
e.!fectivamente impedido o desempenho das obrigações do syndicato 
anglo-americano, que eventualmente nos poderia responsabilizar 
por perdas e damnos. 

«O sentimento publico entre nós era outro elemento que não 
podia deixar de ser tomado em consideração. Desde a minha che-
gada da Europa, observei que se manifestava unanime a sympa-
thia nacional pelos nossos compatriotas que se batiam no Acre. 
A previsão se impunha de que aqueUc sentimento havia de avolu-
mar-se tanto e tomar tal fórma, que seria impossível a um governo 
de opinião, como o no3so, assistir indill'erente ao sacrificio que fa-
ziam esses Brasileiros para conseguir um dia viver á sombra da 
nossa bandeira. Como combinar o desempenho do nosso dever para 
com esses compatriotas na affi.icção com o firme desejo de não 
praticar actos de hostilidade contra o governo amigo que os com-
batia~ 

«Finalmente, a necessidade se accentuava clara e imperiosa 
de uma solução radical que evitasse definitiva mente, no interesse 
do Brasil e da propria Bali via, situação dessa Uê\tureza. Tal fim só 
poderia ser alcançado ficando brasileiro, não sómente o pequeno 
trecho do Acre comprehendido entre a linha obliqua e o parallelo 

«O Governo creado pela revolução. acreana estava senhor de todo 
o paiz depois da capitulação das forças bolivianas em Volta da Empresa 
e em Porto Acre, outrora Puer·to Alonso. 

«Ü Accordo firmado em La Paz aos 2i de l\Iarço de 1903 assegurou 
uma suspensão de hostilidades entre o Governo da Bolívia e o da r evo-
lução, e, de facto, ficou desde então implicitamente reconhecida aos 
rovolucionarios a qualidade ele belligerantes, como succedera em Cuba, 
quando o Governo Hespanhol, a pedido dos Estados Unidos da America, 
concedera uma semellrnnte stt ·pensão de armas aos insurgentes, parti-
darios da iudcpendencia des~a ilha». 
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de 10°.2', mas ainda o Acre Meridional, com o Xapury e toda a 
vasta região do oeste, igualmente povoada por Brasileiros. 

«Esses quatro pontos, -o da su3pensão do commercio fluvial 
com a Bolivia, o do syndicato internacional, o do3 Brasileiros do 
Acre e o da soberania no territorio por elles occupado~, - acham-se 
resolvidos. As communicações puramente commerciaes foram logo 
restabelecidas. Do syndicato estrangeiro obti ve:nos declaração 
legal de absoluta desistencia de todo e qualquer direito ou possivel 
reclamação contra quem quer que seja, mediante inJemnização 
pecuniaria incomparavelmente menor do que a minima despesa 
a que nos obrigaria, e á Bolívia, uma séria complicação interna-
cional. Declarámos litigioso parte do territorio do Acre, do Alto 
Purús e do Alto Jur11á, adoptando a intelligencia mais conforme 
com a lettra e o espirito do Tratado de 1867 e o criterio mais se-
guido entre nós, embora não tivesse sido até então o deste Ministe-
rio . Obtivemos amigalvelmente da Bolívia a acceitação de um 
mocliis vivendi que nos permittiu occupar militar e administrati-
vamente o territoeio em litígio e intervir como mediadores no que 
lhe fica ao sul, para abi evitar encontros de armas durante as ne-
gociações. Por ultimo, eliminados todos os preliminares embara-
çosos, procedemos a trc:i.tar amigavel e lealmente com a Bolivia, 
tendo, depois de maduro ~xame das circumstancias, chegado a este 
pacto que assegura grandes vantagens immediatas e futuras para 
ambos os paizes. > 

E accrescentava o Ministro das Relações Ext:Jriores : 
e Pelo presente trata40 o Brasil, incorpora ao seu patrimonio um 

territorio mais extenso que o de qualquer dos Estados do Ceará, R'io 
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Espí-
rito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catbarina, terrlitorio que produz 
renda annual superior á de mais de metade dos 1vinte Estados d<.L 
nossa União. Não foram, porém, vantagens matcriae3 de qualquer 
ordem o movel que nos inspirou . Desde muito se conheciam as 
riquezas do Acre, que €/ram os no >sos compatriotas os unicos a 
explorar ; entretanto, o Governo persistiu sempre em considerar 
boliviano aquelle territorio e em dará Bolivia as possíveis facili-
dades para o utilizar. Foi preciso que a propria segurança deste 
continente fosse ameaç~da pela tentativa de introducçâ.o do sy3-
tema perturbador das Ch1irtered Companies, e que nos coovences-
semos da impossibilidadq de conserv11r as boas relações, que tanto 
prezamos, com a naçãq boliviana, emquanto existisse sob a sua 
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soberania um territorio exclusi.vamente habitado por Brasileiros, 
que Jhe eram hostis, para que se produzisse a nossa acção em busca 
dos resultados agora obtidos. 

<E, de facto, as maiores vantagens da acquisição territorial que 
resultam deste tratado não são as materiaes. As de ordem moral e 
política são infinitamente superiores . Entre estas, basta apontar a 
que se traduz na melhorcJ. substancial que experimentam as condi-
ções do nosso imparia sobre o systema fluvial amazonico exacta-
mente no ponto em que o direito dos ribeirinho3 podia tornar-se-nos 
modesto. Não podendo administrar normalmente a região agora 
cedida, a que já tinha dado officialmente o nome signii1cativo de 
Territorio de Colonias, a Bolívia tinha fatalmente de recorrer a 
expedientes incommodos para nós com o fim de supprir as condições 
essenciaes de dominio, que lhe faltavam. São exemplos recentes o 
decreto que abriu o rio Acre á navegação d.o mundo e os contractos 
de arrendamento creando entidades semi-soberanas. Supprimida a 
causa, não ha mais que temer o etfeib. 

«Do territorio adquirido, uma parte, a que jaz ao su l da latitude 
de 10°- 20', e que, se bem apresente menor sup·~rficie que a outra, 
é a que contém o maior curso e as mais ricas florestas do Acre 
superior,- nunca foi, nem podia ser por nós contestada á Bali.-
via. A sua area, calculada pelo Sr. Contra-Almirante GUILLOBEL 

deante dos melhores elemento3 cartographicos á nossa disposição , 
não deve ser inferior a 48 .108 kilometros quadrados. 

«A parte do territorio que demora ao norte de 10°-20', cuja 
area, pelos mesmos dados, se avalia em cerca de 142. 900 kilome-
tros quadrados, foi, como ficou dito, por nós recentemente decla-
rada litigiosa e reclamada corno nossa. Desappareceu por isso o 
.3eu valor para a Bolívia? Não, certamente. Assim tambem, por 
mais q 11e o Brasil estivesse convencido do seu bom direito, não 
podia desconhecei· a possibilid.ade de ser a pendencia resolvida em 
favor do outro l itig:rnte. Conseguir que este desistisse do litígio e 
no i ceJesse os seus titulas, era uma vantagem de grande consi-
dcl'açiio , que não podia ser pretendida a titulo gratuito. Des:.Lp-
pa.rece assim a confradicçiio ap;rn.rente de proclamai·mos o n.isso 
di1·eito a u :n a parte do t erritorio e ad1uiril-o e:n segaid'.1. mediante 
retribuição . Havh mais no caso p ~·esente : a declaração do litigio 
pela nosSi.L parte - correspondendo aliás á estricta verdade, poque 
de facto a opinião nacional e.stava pers11adida do nosso dirnito ao 
territorio,- a declaração do litígio, digo, respondia ao intuito 
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diplomatico de regularizar a nossa occupação, condição indispen~ 

savel para a manuntenção da paz e para o estabelecimento das 
negociações em vista de um accôrdo directo, a que afinal che-
gámos, com proveito para as duas nações . 

«O que, pelas estipulações deste tratado, o Brasil dá,para obter 
da Bolivia a cessão de uma parte do seu territorio e a desistencia 
do seu allegado direito sobre a outra parte, pôde sem duvida sor 
considerado como uma compensação summamente vantajosa, e de 
facto o é ; mas isso não ob3ta que as nossas vantagens sejam igual-
mente grandes. As combinações em que nenhuma das partes in-
teressadas perde, e, mais ainda, aquellas em que todas ganham, 
serão sempre as melhores. 

«Em troca de 142.900 kilometros quadrados de terra que lhe 
disputavamos e de 48 .100 de terra, que era reconhecidamente sua, 
- isto é, em troca de 191 .000 kilometros qnadrados,- damos á Bo-
livia entre os rios Madeira e Abunan (ainda segundo os calculos 
acima referidos) uma área de 2.296 kilometros quadrados, que não 
é habitada po1' Brasileiros e que o é por Bolivianos. Se o titulo em 
nome do qual lhe pediamo1 a cessão das bacias do Acre e dos rios 
que ficam ao oeste deste erf1 o de serem esses territorios habitados 
e cultivados por concidadi~os nossos, como poderíamos honesta-
mente negará Bolívia extensão muito menor, habitada e utili zada 
por seus nacionaes i De m~.is, era nece5sario salvar o princípio : 
não se tratava precisamente de cessão, mas de permuta de territo-
rios . E cumpre observar que este tratado não veiu innovar co sa 
alguma : a permuta de territorios já estava prevista e autorizada 
no artigo 5° do Tratado de 27 de Março de 1867. 

«A permuta, entretanto, seria injustamente desigual, e não po· 
deria ser acceita pela Bolivia, se consistisse em ficar reconhecida a 
nossa soberania sobre 191.000 kilometros quadrados de terras cm 
plena e valiosa producção e darmos apen:i.s 2.296 de terreno por 
.emquanto quasi improductivo . Foram, por isso, naturalmente, 
pedidas pelos nossos concurrentes bolivianos outras compensações 
territoriaes bastante con~ideraveis, e que conseguimos reduzir 
elevando a indemnização pecuniarb primitivamente offerecida, a 
qual não teri a sido neces$aria como ficou dito, se bouvessemos 
annuido á cessão da margHm direita do Madeira desde a confluen-
cia do .Mamoré até a do J;wary. 

«Do tratado resultam as seguintes concessões á Bolívia, além da 
que acima ficou indicada : 
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<t 723 kilometros quadrados sobre a margem direita do rio 
Paraguay, dentro dos terrenos alagados conhecidos por Bahia 
Negra; 

« 116 kilometros quadrados sobre a lagoa de Caceres, compre-
hendendo uma nesga de t erra firme (49,6 kilometros quadrados}, que 
permitte o estabelecimento de um ancoradouro mais favoravel ao 
commercio que o que fôra cedido á Bolívia em 1867 ; 

<t 20,3 kilometros quadrados, nas mesmas condições, sobre a la-
goa Mandioré ; 

« 8,2 kilometros quadrados sobre a margem meridional da lagoa 
Gahiba; 

« A construcção de uma estrada de ferro, em territorio brasi-
leiro ligarudo Santo Antonio, no Madeira, a Villa Bella, na confiuencia 
do Beni e Mai;noré ; 

«:Liberdade de transito por essa estrada e pelos rios até o Oceano, 
com as correspondentes facilidades aduaneiras, o que já lhe era 
facultado por anteriores tratados ; 

« Finalmente, o pagamento de dois milhões de libras esterlinas 
em duas prestações.> 

E concluía o Sr. BARÃO no Rro-BRANCO: 
« O territorio que pelo presente tratado é attribuido ao Brasil e 

o que passa á Bolivia, entre o Abunan e o Madeira, são tambem 
reclamados pelo Perú. Sabedor desse facto, o Governo Brasileiro 
mais de uma vez manifestou ao do Perú que ós seus possíveis di-
reitos seriam sempre resalvados, fosse qual fosse o resultado das 
negociações com a Bolívia. E' isso o que está confirmado no artigo 8° 
do tratado. As pretenções do Peeú vão, entretando, muito além do 
que geralmente se pensa ; vão até o ponto de considerar peruana 
uma parte do Estado do Amazonas muito mais vasta que o territo-
rio que foi causa principal do presente tratado. Para o Perú, tanto 
quanto o sabemos por documentos cartographicos recentes, de 
origem offi.cial, a sua divisa com o Brasil, desde pouco abaixo da 
cabeceira principal do Javary, deve ser o parallelo desse ponto 
até encontrar a margem esquerda do Madeira. A área comprenhen-
dida entre a mesma linha, o Madeira e . a obliqua Javary-Beni, 
fórma um triangulo muito maior que o chamado triangnlo litigioso 
do Acre, pois abrange nada menos de 251.330 kilometros quadrados 
de territorio que entre nós sempre foi julgado fôra de questão. 
Assim é que o litígio de fronteiras que temos com o Perú não nasce 
do tratado que acabamos de concluir com a Bolívia. 
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~Não é aqui occasião de dizer circumstanciadamente porque, 
mas, com o devido respeito pela opinião contraria, a confiança no 
nosso direito é tal que nenhum 1'eceio devemos ter por esse lado.~ 

Que o eminente diplomata., assim se exprimindo, zelava pelos 
mais caros interesses da p::itria, os factos não tardariam dentro de 
poucos mezes a confirmar 1 • 

1. A indemnização paga ao Bolivian Syndicate em 
fevereiro de 1903 foi de • • . • . • . • . . 

As duas prestações pagas como indemnização á Bo-
livia em 1904 em virtude do Tratado de Petropolis 
foram de 2.000.000 de f, esterlinas, o que, com 
a commissão aos agentes financeiros do Brasil 
(:f 5.000 -13• - 0d) r epr esenta o valor de 

Total •••••. . •.•.•••• 

Renda do Territorio do Acre para a União : 

Annos 

1903 . 
1904 • 
1905 • 
1906 • 
1907 . 
1908 
1909 . 

Differença : 
Renda arrecadada até 1909 

· 1 • 

Pago pela r ecuperação do Acre • 

Differ ença a favor da Uniãp • • . 

570:502$520 
2.376:932$377 
8.700:959$140 
9.173:953$916 

13.666:832$257 
9.474:369$753 

14.062 :193$849 
58.025:743$821 

2.366:270$200 

32 .080:270$200 
34.446:270$201) 

5S.025 :743$c21 
34.446 :270$200 
23.579:473$621 



X 

Tratado de 8 de Setembro de 1909 

CELEBRADO o pacto de 17 de Novembro de 1903 entre o Brasil e 
a Bolívia, sem duvida o acto mais notavel da diplomacia con-

temporanea, como os factos demonstraram logo dentro de poucos 
mezes e concluiram por proclamar os seus mais impenitentes oppo-
sitores, não faltou quem sustentasse que o Governo do Brasil, além 
de ter sacrificado os intere~ses do erario publico e as vidas pre-
ciosas dos .nossos soldados e marinheiros nas asperrimas regiões do 
Alto Amazonas, houvera imprudentemente comprado uma questão 
ingrata entre aquella Republica e o Perú. 

A grita, sem duvida, que se havia feito em torno das nego-
ciações do Tratado de P3tropolis, na campanha desvairada de 
mover opposição a torto e a direito ao Governo, mesmo em as-
sumptos melindrosos de ordem internacional, excitara em de-
masia a opinião publica em Lima e outros centros importantes da 
nação vizinha. E essa exaltação popular, ateada em boa parte 
pelas noticias dos debates, aqui travados, em que se dizia que es-
tavam sendo conculcados os mais claros direitos do Perú, influira 
decisivamente para a attitude aggressiva que este acabou por as-
sumir na pendencia. 

Nas outras Republicas do continente, não era menor a expio· 
ração que moviam inimigos tradicionaes e impiedosos da nossa 
patria. 

« Em Buenos-Aires>, conta um escriptor da época, « affirmava 
um representante da política exaltada, que não é nunca elemento a 
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desprezar fóra das fronteiras e como um dos aspectos da opinião 
nacional : 

« O Brasil apropriou-se de uma riquissima região, mediante 
« uma somma de dinheiro inferior á metade da renda annual que 
« ella produz», isso « emq uanto a Argentina se desinteressa da vida 
<!do continente, dentro do qual deveria realizw papel saliente.» 

« Na Boliv1a, mesmo depois do restabelecida a entente cordiale 
« dos nossos Governos, dizia-se no Congresso : 

«O Brasil impoz o seu systema do não acceitar senão o uti pos-
« sidetis; de facto e assim tem conseguido até hoje augmentar seu 
« territorio, com menoscabo dos paizes que herdaram da mãi pa-
« triaos direitos reconhecidos em Santo Ilde fonso . » 

«Em geral todos os paizes americanos teem procedido de outro 
«modo ; só o Brasil é cúpido e absorvente e tem usurpado te!'rito-
« 1·ios a todos os seus vizinhos. » 

«No Perú pontificava-se ainda que o Brasil desenvolvia uma 
politica de annexação pacifica ideal, tirando de uns vizinhos aquillo 
que a outros negava e sem respeito pela moralidade internacional, 
proseguindo no fito de usurpar sempre, com tanto que faça o mouo-
polio da borracha. » 

Que as intenções do qoverno do Brasil, sempre zeloso pelas 
suas tradições liberaes, eram, todavia, as mais dignas e leaes, bem 
o couhecia o do Perú desd13 o começo das discussões diplomaticas 
em que se empenhara com a Bolívia o Sr. BARÃO no Rrn-BRA~co. 

Em telegramma de 20 de .faneiro de 1903 á Legação do Br~si l 

em Lima, declarava o nosso Ministerio das Relações Exteriores : 
«Queira informar reservadamente a esse Governo que, qual-

quer que seja a resolução que sejamos obrigados a tomar, quando . 
esgotados todos os meios :masorios, na q uesfü.o dos estraugeiros do 
Syndicato que o Governo Boliviano quer estabele' er no territorio 
em litígio, o Governo Brafileiro terà na maior attenção as reclama-
çoes do Perú, sobretudo na parte que vae do Purús para oeste, e, 
animado do espirita mais conciliador e amigavel, estard prompto 
para se entender em tempo com esse Governo sobre o territorio em 
litigio, como deseja entender-se com o da Bolivia. » 

Deante da attitude, pprém, do Parú, o Governo Brasileiro nã.o 
poderia deixar de tomar i~ posiçã.o que a dignidade e os brios nacio-
mes lhe impunham . 

A situação era clara. Durante as negociações para o Tratado 
de Petropolis, os Peruanqs, occupando territorios no Amonea e no 



LIMITES COM O PERU' 9t 

Chandless e tentando ahi implantar o regímen administrativo do 
seu paiz, o que desejavam principalmente era fazerem valeu a sua 
velha pretenção de discutir em conjuncto com o Brasil e a Bolivia 
a questão de f1·onteir as, quer em um accôrdo directo, quer cm um 
processo arbitral. 

«Não esqueçamos )) - escrevia então emerito publicista,-« que 
as suspeitas e desconfianças dos tempos colouiaes entre Hespanhóe~ 
e Portugueze.:i não se supprimem a golpes de artigos de jornaes, e 
relevemos que, emquanto a Bolívia, sem recusar a preteução pe-
ruana, mandava que fosse apresentada no Rio, só a decidida atti-
tude do Sr. BARÃO no Rrn-BRANCO fez deixar de lado essa insistente 
e infundada solicitação. 

«Não é de mais nunca repetir o impossivel de admittir adis-
cussão canjuncta. Bro.sil e Bolivia tinham direitos e pretenções líqui-
dos, fundados em titulos reconhecidos e princípios acceitos em Direito 
e, intere3sados em findar a situação irritante e dispendiosíssima do 
Acre, não podiam nessas condições cotejai-as com a de um tel'cairo, 
que contra uma das partes allegava títulos vagos , indecisos e reco-
nhecidamente infundados de Direito Colonial, e contra outra a pre-
tenção de um Tratado já por elle mesmo, em 1851, formalmente 
repudiado e de facto repudiado por toda a America do Sul. 

«Nessas condições, abrir a discussão conjuncta seria valorizar 
desde logo pretenções ab uruas e vagas e fazer protelar por tempo 
immenso a negociação que, depois do modus vivendi, com a Bolívia, 
urgia apres:>ar. Se ha sinceridade no lamentar as baixas do nosso 
exercito, pelos que accusam o Governo U.e mandal-o para essas 
paragens, essa demora não podia ser admittida. 

« Depois, examinem-se as hypotheses . 
« Em discussão conjunta, a questão ou seria insoluvcl, ou 

sel-o-ia sempre com prejuízo do Brasil. 
« Poderiamos ligar-nos ao Perú contra a Bolivia, ou a esta con-

tt-a aquelle, na hypothcs3 mais favoravel : no arranjo final, entre-
tanto, não falando no aspecto moral do expediente, teríamos de 
ceder ao nosso alliado aquillo que não q uizessemos, nã.o pudesse mos 
e não devessemos ceder. 

«Não é, porém, impossível a hypothese contraria, tanto mais te-
mível quanto á origem commum devia juntar-se, no momento, além 
da questão de limites que entre elles podia ser assim acabada á 
nossa custa, a irritação boliviana contra a attitude que, em defesa, 
o Brasil fôra forçado a assumir: Bolívia e Perú contra nós. 
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<Ou as suas pretenções, por mais absurdas, arrastando-se no 
inter mina vel das cousas diplomaticas nos forçariam a attendel-as 
de qualquer modo, para acabar com a questão foEse, como fosse ; 
ou a alliança, na sua resistencia a qualquer accôrdo, que sómente 
nós tínhamos interesse em fazer immediato, para supprimir-nos as 
perdas e os gastos, imporia o arbitramento, hypothese em que não 
deveríamos nutrir illusões. 

< Existente já. um arbitramento combinado entre par tes, sobre 
as pretenções mesmo que teriam autorizado a negociação conjunta, 
ou corríamos o risco de, recusando esse arbitro, melindral-o, o que 
não seria sem consequencia na propria questão; ou, acceitando-o, 
entrega.vamos a sorte do nosso direito, o destino das nossas conve-
niencias, a possível modificação da politica que temos seguido 
desde o Imperio, ao alvedrio de um juiz, nosso competidor natural 
e mais approximado dos nossos contendores pelo sangue, pela 
origem, pelas tendencias, pela filiação historica e política, pelas 
aspirações, que não temos o direito de ignorar. 

e Mesmo que arrostando todas as consequencias do melindre 
que não souberamas evit~1', obtivessemas o arbitramento fóra do 
continente, iriamas a eFe disputando todo um largo trecho de 
terreno, de que sómente uma parte, grande sim, mas incompleta, 
está effectivamente possuida, no aspecto que á posse effectiua quiz 
dar o nosso ultimo arbitr1.imento e apresentados, pelos nossoíl ami-
gos, como um insidioso e insaciavel vizinho.> 

De modo mais preciso, des:i.paixonado e logico, punha a questfo 
nos seus verdadeiros t ermos o Sr. Ministro das Relações Exte-
riores, em uma nota endereçada á Legação do Perú a 11 de Abril 
de HJOJ: 

«Se houvessemas admittido a negociação conjunta proposta 
em 3 de Julho do anuo pii.ssado, começaríamos por não nos entender 
sobre as ba3es das nossos pretenções. O Bl'asil e a Bolivia queriam 
di$cutir, collocando-se n terreno das suas mutuas conveniencias, 
dos seus recipt•ocos intere>ses no pre~ente e no futuro, ou sobre o 
do Tratado de 1867 que o Perú desconheci::i. ; o Perú e a Bolívia 
Robre ti tulos da época cofonial, emanados d ~i sua antiga metropolo. 
Na iliscussão com o Brasil, quererb o Perú a,sentar a sua prcten-
ção sobre o Tratado de 1777, cuja validade o Brasil não pôde admit-
tir, ou procuraria pern:.radir-nos, com a sua interpretação de 
certos actos dos Reis de fíespanha, de que é com o Perú e não com 
a Bolivia que o Brasil deve confinar no valle do Amazonas a leste 
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do meridiano da nascente do Javary. Quando mesmo nos pudes-
semas entender e regular convenientemente a discussão, seria 
esta mui to demorada, e dar-se-ia necessariamente um destes tres 
casos : 

« 1°. O Perú ligava-se ao Brasil contra a Bolivia, o que só se 
poderia verificar sacrificando o Brasil ao Perú pelo menos a região 
do alto Juruá, occupada, e desde muitíssimos annos, por Brasi-
leiros ; 

« 2° . O Perú ligava-se á Bolívia contra o Brasil ; 
« 3°. A Bolivia ligava-se ao Brasil cootra o Perú. 
« No primeiro caso, ganhava o Perú e perdiam o Brasil e a 

Bolívia; 
« No segundo, perdia o Brasil e ganhava o Perú ; 
« E no terceiro, nada perdia o Perú. 
« As conferencias acabariam pelo rompimento da negociação 

ou, como as de 1894, em Lima, por um tratado de triplice arbi-
tramento, que teria a mesma sorte do que foi assiguado naquella 
occasião. 

«Essas considerações e o ensinamento que resulta da propria 
experiencia do Perú desde a suo. mallogradit tentativa de 1894 
bastam para demonstrar o acerto e prudencia com que procedeu o 
Governo do Brasil, deixando de acceitar as duas proposições que 
lhe foram feitas. 

« Simplificada agora a questão depois do Tratado de 17 de 
Novembro ultimo entre o Brasil e o. Bolívia, ou melhor, destacadas 
as duas r1uestões perú-boli viana e peruana-brasileiro., poderá 0 
Governo de Lima negociar e resolver ambas menos difficilmente . 

..e ••• A disr;osição constitucional a que o Sr. Ministro allude 
nos nã.o obriga a acceitar o arbitramento sómente porque um 
governo estl'<i,nge iro diz que pertence ao seu paiz um territorio 
que enten1lemos ser nosso. Durante a presidencia do DR. PRUDENTE 
DE MoRAES, e no caso da occupação da ilha da Trindade, o Brasil 
recusou, em 6 de Janeiro de 1896, o arbitramento proposto pelo 
Governo Bri tannico. 

« Tres vezes tem o Brasil recorrido ao j uizo arbitral para 
resolver antigos des'l.ceôrdos sobre limites; o que tínhamos com a 
Republica Argentina, relativo ao territorio de Palmas, impropria-
mente chamado de Missões; com a França, sobre o do Oyapoc ao 
Araguary e ao rio Branco ; e com a Inglaterra, nas bacias do mesmo 
rio Branco e do Essequibo. Em nenhum desses casos foi o Brasil a 
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arbitramento sem discussão prévia e troca de memorias justifica-
tivas, sem que as duas partes ficassem conhecendo os fundamentos 
da opinião contraria e tentassem transigir ou conciliar-se. 

«Agora está elle prompto para proceder do mesmo modo com o 
Perú e só depende do Governo de V. Ex. resolver se deve ou não 
seguir o exemplo dado, em que tões semelhantes com o Brasil, 
pela Republica Argentina, pela França e pela Inglat erra.» 

E o Presidente da Republica, na Meos:i.gem de 3 de Maio 
de 1904, ao abrir os trabalhos do Congresso Nacional, accrescen-
ta va: 

«Depois do Tratado de 17 de Novembro ultimo, pôde o Perú 
negociar separadamente e resolver com menos difilculdade as suas 
questões de limites com o Brasil e com a Bolivia. 

« Os direitos que elle pretendo ter ficaram resa] vados, e não nos 
recusamos de modo algum a tomar conhecimento das suas alle-
gações. Não entraremos, porém, nessa negociação autes de reti-
rados os destacamentos militares que o Governo do Perú mandou 
para o Alto Juruá e1para o Alto Purús. Não podemos tolerar que, 
durante o litigio levantacl'o, e cujos fundamentos nos são desconhe-
cidos, venham autoridade" peruanas governu populações brasilei-
ras que viviam tranquilla,meote nessas paragens.» 

Effectivamente, a situação das noss 1s fronteiras cada vez mais 
se aggravava pelas repetidas invasões de flibusteiros e mesmo de 
forças regulares do Perú em terras possuidas, ha longos annos, 
por brasileiros. 

«No Purús »,-segundo reza documento ofilcial,-« a occupação 
administrativa peruana, em territorio occupado por brasileiros, roí 
tentada pela primeira vez, em 1903, apresentando-se na bocca do 
Chandless, á frente de um destacamento militar: e de muitos cau-

1 cheiros em armas, no dia 22 de julho, um Commissario, para alli 
nomeado pelo Prefeito qo Departamento de Loreto. Os moradores 
brttsileiros organizaram-~e logo militarmente, sob a direcção do 
Tenente-Coronel José Ferreira de Araujo, da Guarda Nacional, pro-
prietario do seringai Liberda1ie; e o commissario invasor, não 
tendo querido attender á jntimação de retirada que lhe mandara o 
General commandaote d~s nossas tropas de occupação no Acre, 
teve, emfim, que ceder, no dia 7 de Setembro, ao ver-se cercado 
por um grande troço de yoluntarios . 

«Foi então que os nossos compatriotas estabeleceram um pouco 
abaixo da. bocca do Santa Rosa, em Fortaleza, um posto de obser-
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vação, que retiraram no fim do anoo, quando parecia de todo 
passado o perigo de alguma nova invasão. Porém ella veiu cm 
M,irço de 1904, des~endo uo Curaoja, em canôas, uma numerosa 
expedição composta de caucheiros e do destacamento militi1r que 
alli se achava . Por sorpresa e sem resistencia alguma, que não 
era possive1, apodcrararn-5e de Sobral, Funil e Cruzeiro, e ahi se 
detiveram, arreca laodo todas as pl'ovisões que encontraram nessas 
propriedades brasileil'as . Informados, porém, de que os nossos com-
patriotas subiam o rio para repellir a invasão, puzeram-se em 
retirada para Ca,tai e Curanja. Houve, entreiaoto, a 30 ue Março, 
um combate entre a retaguarda dos invasores e os voluntarias 
brasileíros nas duas margens do Put·ús, na conf:I uencia do Santa 
Rosa e em frente á bocca deste rio. 

«Os cauclleiros peruanos pretenderam que, depois do combate, 
cinco dos seus compatrioti:ts, não combatentes, tinham sido fusi-
lados em Funil pelos Brasileiros. Do nosso lado, o que se sabe com 
inteira certeza é que, de treze Brasileiros inermes, então levados 
presos para Curanja, tres conseguiram evadir-se e os outros dez 
foram todos alli fusilados por ordem de um chefe de cauclleiros 
nomadas, promotor principal de quasi tol as aquellas desordens, 
e que ha poucos mezes acabou a vida ás mãos dos seus proprios 
subordinados, já longe do Purús, em um affluente do Madre 
de Dios.> 

Um tal estado de cousas não poderia continuar por mais tempo 
entre paizes que se prezam da sua cultura e do seu amor ao di-
reito e á liberdade. 

O Governo do Perú, deante dos resultados fecundos do Tratai.lo 
de Petropolis, rasgando para o nosso paiz e a Bolívia uma éra de 
paz e de proximo florescimento nas regiões fronteiriças que ambos 
disputavam e que, restituidas á tranquillidade, r apid11.mente pro-
grediam, convenceu-se, afinal, e nessa convicção elevada foi acom-
panhado pelo do Brasil, de que os altos interesses de ambas as po-
tencias aconselbavam uma solução prompta e pacifica da sua pen-
dencia de limites. 

A 8 de Maio de 1904, eram abertas negociações fructuosas, que 
terminaram pela assignatura nesta capital, a 12 de Julho soguinte, 
pelos Srs. RIO-BRANCO e HERNÁ.N VELARDE, de dois importantes 
ajustes. O primeiro, de caracter provisorio, t inha por objecto preve-
nir possíveis conflictos entre Brasileiros e Peruanos no Alto Jur·uá 
e Alto Purús e permittir que os dois Governos entrassem amiga. 
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velmente na neg:iciação de um a.ccôrdo definitivo e honroso sobre a 
sua questão de limites. O segundo instituia no Rio de Janeiro um 
Tribunal Arbitral, composto de um Arbitro brasileiro, outro pe-
ruano e um Sobre Arbitro, escolhido pelas duas nações dentre os 
chefes de missão diplomatic'.1, acreditados no Brasil, e encarregado 
de julgar as reclamações dos cidadãos Brasileiros e Peruanos por 
prej uizos ou violenci<1s que tive3sem ou pretendessem haver soffrido 
naquellas regi.õe ', desde 1902. 

«Nos dois primeiros a1·tigos do accôrJo provisorio,-escreve o 
Sr. BARÃO no Rro-BRANCO,- estipulou-se o seguinte : 

« 1°. A discussão diplomatica para um accôrdo directo sobre a 
fixação dos limites entre o Brasil e o Perú desde a nascente do Javary 
ate a linha de 11 gráos de latitude sul começará no pl'imeiro dia de 
agosto e deverá ficar encerrada no dia 21 de Dezembro deste anuo 
de 190-1. 

« 2°. Os dois Governos, desejosos de manter e estreitar cada 
vez mais as imas relações dD boa vizinhança, declaram desde já 
o seu sincero prop9sito de recorrer a algum dos outros meios de 
resolver amigavelment13 litigios internacionaes, isto é, aos bons 
offi.cios ou á mediação de algum governo amigo, on á decisão de 
um arbitro, se dentro do indicado prazo, ou no das prorogações 
em que possam convir, não conseguirem um accôrdo directo satis-
factorio. 

«No artigo 8° do nosso Tratado de 17 de Novembro de 190:.l com 
a Bolivia fôra feita pelo Brasil esta declaração : 

«A Republica dos Eitados Unidos do Brasil declara que ventilará 
directamente com a do Rerú a questão de fronteiras relativa ao terri-
1orio comprehendido entre a nascente do Javary e o parallelo de 
ff g1·áos, procurando chtJgar a uma solução amiigavel do litigio sem 
responsabilidade para a Bolivia em caso algum. 

« Confrontamlo-se esse texto com o do artigo 1° do Accôrdo de 
12 de Julho de 1904, vê .. se que o Pcrú acceitou o artigo 8° do nosso 
Tratado de 1903 com a fülivia e reconhc.~eu que era com o Brasil 
que devia tratar de estabelecer limites desde a nascente do Javary 
até ao parallelo de 11 gráo;;. O proprio Governo Peruano, no acto 
de approvação do citp.do accôrdo, disse:... « siendo necesari (l, 
dicha redacción para que estuviera conforme con el articulo 8° del 
Tratado de P etropolis, entre el B1·asil y Bolívia, de 17 de Noviembro 
de 1903 ». ( Resolución qel PtJrit aprobando el Acuerdo Provisional de 
12 de julio de 1904,- qssignada em Lima a 1 de Setem'1ro de 1904). 
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<.1: No artigo 2°, manifestaram as duas partes contractantes o 
proposito em que estavam de recorrer «aos bons officios ou á me-
diação de algum governo amigo, ou d decisão de um arbifro », si não 
conseguissem chegar a algum accôrdo conciliatorio. No caso de 
recurso ao juiz arbitral, o arbitro havia de ser, necessariamente, 
escolhido pelo Brasil e pelo Perú. • 

« A questão peruana de fronteiras, no tocante aos territorios 
que o Brasil recuperava da Bolívia, ficava, portanto, pelo · proprio 
Governo de Lima, retirada do processo arbitral perú-boliviano que 
se ia abrir em Buenos-Aires em virtude do « Tl'atado de Arbitrn.-
mento juris» de 30 de Dezembro de 1902, cujas ratificações haviam 
sido trocadas em La Paz a 6 de Março de 1904, quando já existia o 
Tratado de Petropolis. 

«Cumpre ainda notar que o Tratado perú-boliviano de 1902 
submettia á decisão arbitral do Governo Argentino a. questão de 
limites entre os dois paizes, sem declarar quaes as linhas da pre-
tenção maxima de cada um, isto ê, sem precisar completamente o 
objecto do litígio. 

« Pelo accôrdo brasileiro-peruano de 12 de Julho de 1904, a.r-
tigo 3°, foram neutralizados durante a discussão diplomatica os 
seguintes territorios em litigio: 

«a) O da bacia do Alto Juruá, desde as cabeceiras desse rio e 
dos seus affluentes superiores atê á bocca e margem esquerda do 
rio Breu e dahi para oeste, pelo parallelo da confiuencia do mesmo 
Breu, atê o limite occidental da bacia do Juruá. 

« b) O da bacia do Alto Purús atê o logar denominado Catai, 
inclusive. 

«Assim, ficavam sob a jurisdicção do Governo Brasileiro: 
« 1) Todo o territorio da bacia do Juruá ao norte do rio Breu, 

seu affluente da margem direita, e ao norte do parallelo da bocca do 
Breu, para oêste atê á linha do divortium aqum·um, entre o Juruá 
e o Uoayale, devendo, conseguintemente, ser retirados pelo Perú o 
posto militar que estabelecera na bocca do Amonea, em Novembro 
de 1902, e a agencia fiscal que, pouco depois, collocara em Sa· 
boeiro, no varadouro do Amonea para o Ta.maya, tributario do 
Ucayale. 

« 2) Todo o territorio da bacia do Purús ao norte do parallelo 
de Catai. 

~ A população desses territorios era, em sua qua~i totalidade, 
brasileira. 

7 
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e Ao sul dos referidos limites, extendiam-se os territorios neu. 
tralizados, que, nos termos do artigo 4° do Accordo, passavam a ser 
administrados por duas Commissões Mixtas, brasileiras-peruanas, 
devendo ser nelles installados, - artigo 5° -, dois Postos Fiscaes 
Mixtos, um na bocca do Breu, outro em Catai. 

« O mesmo Accôrdo creou, em seu artigo 9°, Comroissões Techni-
cas, duas de cada paiz, incumbidas de fazer o reconhecimento do 
Alto Juruá e do Alto Purús atê as suas cabeceiras, e de reunir, a 
respeito de toda esi1a região, informações geographicas e estatisticas 
que facilitassem aos dous Governos interessados a tarefa de dar ao 
seu antigo litigio alguma solução transaccional, igualmente satis-
factoria e honrosa para ambos. » 

A esse tempo, como faz ainda notar o Sr. BARÃO Do Rrn-
BRANCO, a situação naquellas regiões já estava sensivelmente mo-
dificada. 

A não ser o lamentavel conflicto, occorrido na bocca do Amo-
nea em princípios de Novembro de 1904 entre o destacamento 
militar brasileiro, que fôra occupar aquelle ponto, e a guarnição 
peruana, que alli se acha~a entrincheirada e teve de capitular de-
pois de brilhante resisteqcia,-facto que infelizmente foi devido á 
demora com que, áquellas paragens, havia chegado a noticia do 
ajuste de 12 de Julho entre o Brasil e o Perú,- tudo nas fronteiras 
do septentrião tçimou logo um novo aspecto de ordem e de geral 
concordia. 

Para isso muito concprreram a organização dos tres Departa-
mentos do Territorio Nacional do Acre e a installação das Commis-
sões Mixtas de administração em frente á confiuencia do Breu e 
em Catai. 

Quanto ás duas Commissões Technicas de exploraç~o do Alto 
Juruá e do Alto Purús, chefiadas respectivamente pelo DR. Eu-
CL YDES DA CUNHA e GEmeral BELLARMINO MENDONÇA, depois de 
arduos e diffl.cultosos tralialhos, em commum accôrdo com as pe-
ruanas, concluíram a sua missão, exposta em importantes relatorios 
apresentados ao Ministei,~io das Relações Exteriores. 

E as conclusões a que chegaram os commissarios de ambas 
as Republicas foram as seguintes: 

No jURUÁ, AO NORTE DO RIO BREU, E, NO PURU'S, AO NORTE DE 
SANTA ROSA, QUASI TODOS OS ESTABELECIMENTOS PERTENCEM A BRA-
SILEIROS E QUASI TODA A POPULAÇÃO É DA MESMA ORIGEM. Ao SUL DOS 
lNDICADOS LIMITES É QUE SÓ SE ENCONTRAM PERUANOS EM .A.G-RUPA· 
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MENTOS DE PALHOÇAS A QUE CHAMAM « CASERIOS~ : TODOS ELLES, COM 

TRABALHADORES INDIOS, OCCUPAM•SE NA EXTRACÇÃO DO CAUTCHU. 

<As explorações realizadas »,-escreve em admiravel synthese 
da questão o eminente Sr. BARÃO Do R10-BRANC0,- «e o estudo dos 
documentos trazidos pelos Commissarios Brasileiros tornaram desde 
1907 sufficientemente conhecida para os dois Governos a vasta 
região em litigio. Ao do Brasil, porém, pareceu conveniente aguar-
dar que o arbitro eleito pelo Perú e pela Bolivia pronunciasse o 
seu laudo sobre a questão de fronteiras que lhe fôra submettida. 

«Era essa, sem duvida, em qualquer circumstancia,- mas prin-
cipalmente depois do accôrdo de 1904,-uma questão inter alias. 
Mesmo quando fosse inteiramente fa vora vel ao Perú, em nada nos 
poderia prejudicar a sentença arbitral, tanto porque não eramos 
parte no processo, como porque o juiz devia baseai-a sobre os 
decretos e decisões dos Reis de Hespanha, determinando limites 
de suas antigas possessões. 'faes actos, perfeitamente validos 
dentro dos domínios hespanhoes, não tinham valor algum inter-
nacional. 

« Com effeito, nos termos do compromisso perú-boliviano, de 
1902, o arbitro devia procurar attribuir á Bolívia «todo o terri-
torio que em 1810 pertencia á Audiencia de Charcag., dentro dos 
limites do Vice-Reinado de Buenos-Aires, por actos do antigo sobe1·ano 
hespanhoZ », e ao Perú « todo o territorio que nessa mesma data, e 
por actos de igual m-ocedencia, pertencia ao Vice-Reinado de Lima.» 

« Segundo a sentença de 9 de Julho ultimo, baseada em taes 
actos, o Vice-Reinado de Lima nada possuia a leste de 69 gráos 
de longitude occidental de Greenwich, do rio Tahuamano para o 
norte, e, portanto, naquella direcção nada podia pretender. 

« A sentença não attingia nem podia invalidar o direito do 
Brasil, mas era obrigatoria para o Perú e restringia, naquella 
parte, as suas pretenções contra a Bolivia e contra o Brasil ; 
mesmo porque, - não é inutil dizel-o, - o advogado do Perú 
perante o Arbitro havia sustentado, apezar do precitado Accôrdo 
de 12 de Julho de 1904 com o Brasil, que os territorios por nós 
recuperados da Bolívia em 1903 entravam tambem no arbitramento 
de Buenos-Aires. 

«Desse modo, mais de metade dos terl'itorios que o Perú nos 
reclamava ficou fôra de questão, isto é, ficou incontestavelmente 
brasileira, sem mais poder ser reclamada pelo Perú toda a 
extensão comprehendida : ao norte, pela linha Javary-Madeira do 
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Tratado Preliminar de 1777; a oeste, pelo mel'idiano ele 69 
grãos; a lesto, pelo Madeira ; e ao sul pelas fronteiras que o 
Tratado de 1903 estabelecera entre o Brasil e a Bolívia.. » 

Analysando por sua. voz o laudo argentino, logo no dia seguinte 
ao de sua publicação em Buenos Aires, o Jornal do Commercio desta 
capital emittiu estes judiciosos e autorizados conceitos: 

«A sentença ê sensivelmente ía.voravel ao Perú, apezar da 
excellente defesa. da causa boliviana feita, em Buenos-Aires, pelo 
Dr. ELIODORO VJLLAZÓN, ultimamente eleito Presidente da Republica 
da Bolívia. Esperamos que esse illustro estadista nada venha a 
perdei' por isso na estima dos seus concidadãos. 

e O Arbitro, para não designar o Brasil, usou de uma peri-
phrase, no seu laudo : 

« Y "iguiendo ese merjdiano (de 69 grãos oeste de Greenwich), 
« la linea di vi o ria se p :olongará haci a el norte hasta encontrar el 
« deslinde de la soberania territorial de otra naciàn que no sea parte en 
« el Tratado dt> Arbilraje de 30 de Diciemb1·e 1902. » 

«A linha do meridiano 69° oeste de Greenwich, vindo do sul, 
vae encontrar ou atravessar' a fronteira do Brasil no curso superior 
do Alto Acre, um kilometro a oeste do igarapé Carnaval, affiuente 
da margem septontrional ou esquerda do Acre, entre os seringaes, 
da margem meridional, Velho Espirito Santo, que continuará. na. 
Bolivia, e Buenos-Aires, que passará a ficar em territorio peruano. 
Na margem septentrional, ou brasileira, esse meridiano passa 
entre os seringaes Carnaval, de Guilherme Miranda, e Montevidêo, 
de Teixeira Nogueira & Companhia. 

e Nos termos do Tratado de Arbitramento juris (tal ê o seu 
nome), de 30 de Dezembro de 1902, assignado em La Paz pelo então 
Ministro das Relações Exteriores da Bolivia, Sr. ELI noRo VILLAZóN, 
e o Ministro do Perú, Sr. FELIPE DE OsMA, o arbitro argentino pro-
curou attribuir á. Bolivia « todo o te1·ritorio que em 1810 pertencia á 
Audiencia de Charcas, dentrq dos limites do Vice-Reinado de Bue-
nos-Aires por actos do antigo soberano hespanhol» ; e ao Perú « todo 
o territorio que, nessa mesma data, e por actos de igual procedencia, 
pertencia ao Vice-Reinado ele Lima.'> 

« Esses decretos do Rei de Hespanha eram actos que só obriga· 
varo aos seus subditos, actos perfeitamente vá.lidos nos seus domi-
nios e possessões da America, mas sem valor algum internacional. 

« O Arbitro, escolhido livremente pela Bolívia e pelo Perú, 
basea:odo-;ie em actos administrativos do soberano hespanhol, deci-
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diu que a lest e de 69 gráos de longitude oeste de Greenwich o Vice-
Reinado de Lima nada possuía e, portanto, que o Perú actnal 
nada pó.te pretender desse lado. 

« Conseguintemente, mais de metade do immenso territorio 
que o Perú, sem titulo algum válido, nos reclamava, flca fóra de 
questão, isto é , fica i ncontestavelmente pei·tencendo ao Brasil o ter·ri-
torio comprehendido : pela linha do caduco Tratado Preliminar, 
ou provisorio, de 1777, ao norte ; pelo meridiano de 69 gráos, a 
oésto ; pelo Madeira, a léste ; e pelas fronteiras do Tratado de Pe-
tropolis, ao sul. A snperficie desse territorio é de mais de 220. 000 
kilometros quadrados, em que se acbam grande parte do Purús e 
do Acre e uma pequena parte do Yaco, com as cidades e villas de 
Lábrea, Cachoeira, Antimary, Porto Acre, Rio-Branco (Empresa) , 
Xapury e S. Madureil'a. 

« Continuará ainda em litígio, re'.:lamado pelo Pcrú, o territorio 
a oeste daquelle meridiano, isto é, parte do Acre OccidentaJ, parto 
das bacias do Purús e do Juruá, territorios e3ses sobre que o Perú 
não póde apresentar titulo algum válido, porquanto já reconheceu, 
no seu Tratado de 1851 com o Brasil, a caducidade do Tratado 
Preliminar de 1777. 

« Mui claramente flcou demonstrado nesta mesma folha, em 
dezembro ultimo, que o Brasil não é, corno teem dito Peruanos, 
cessionario da Bolívia. Não é inutil reproduzi r agora o que então 
publicámos : 

< O Brasil, depois de ter fixado, em 1851, os seus limites com 
« o Perú, ao occidente, pelo Javary, tratou de os fixar tambem ao 
« sul. O soberano que ahi encontrou exercendo de facto jurisdicção, 
«até onde esh se fazia sentir em contacto com a sua, foi a Bolívia. 
«Com elle pactuou. Na ausencia de direito convencional,- pois o 
« Tratado de 1777 era meramente preliminar e feito para servir de 
«base e preparo de um tratado definitivo, que se não celebrou,-
« deviam as parte.s contractantes recorrer ao principio geralmente 
« acceito p1ra a solução das questões de limites entre o Brasil e as 
«nações v'.zinh~.s: o uti possicletis . Este nos autorizava a reclamar 
« mais do que a. Bolívia queria reconhecer como nosso. 

« Por considerações diversas, entre as quaes merecem menção o 
« ap1•eço em que tinha.mos a amiza.de da Bolivia e a necessidade de 
« fechar a porta a questõJs internacionaes em um momento em que 
« a noss.1 contenda com o Paraguay ti ver,t a infelicidade de provo-
« cara animadversão de outros povos sul-americanos, não nos qui-
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« zemos mostrar intransigentes e concordámos em que os nossos 
«limites com a Bolivia fossem traçados pelo modo estabelecido no 
" Tratado de 1867 (a linha obliqua Javar y-Beni). 

« Sob este ponto de vista o Tmtado de Petropolis, celebrad o 
« trinta e seis annos depois, é, em grande par te, a re3tauração dos 
«nossos verdadeiros limites ao sul, a dos limites a que tinhamo3 
«direito pela projecção da nossa jurisdicção ao longo dos rios e 
«segundo a orientação da mar cha do povo brasileiro na conquista 
« das mattas desertas. 

« ' ão se pôde, consequentemente, diznr, como os que defendem 
«a these peruana, que comprdmos o Acre á Bolívia, que adqui-
« rimos o titulo hespanhol que a Bolivia tinha sobre essa região . 
«O que fizemos foi resgatar mediante indemnização, o titulo portuguez, 
«ou brasileiro, que cederamos á mesma Bolivia pelo Tratado de 
~ 1867. 

«A conclusão forçada que desta consideração se tira é que nos 
«não apresentamos como cessionarios ou successores da Bolivia : 
«temos direito nosso de que havia mos aberto mão, porém que 
«depois rehouvemos pelo Tratado de Petropolis . Esse direito voltou 
«a nós com todo o rigor e ~xtensão que tinha anter iormente. 

«O Tratado de Petropolis tem o efl:'eito de uma sentença an-
« nullatoria de qualquer acto jurídico, e assim repoz as cousas no 
" estado primitivo ou anterior.» 

«No que diz respeito ao Brasil, não nos podemos queixar da 
sentença arbitral de Bueno~ Aires. Ella não attingiu nem podia 
invalidar o nosso direit o, Podia, porém, r estringir ou r eduz ir 
as pretenções peruanas, e esse alcance ella o teve incontestavel-
mente. » 

Publicado, entretanto, o laudo argentino, e dados os protestos 
que, por um lado provocou, especialmente na Bblivia., onde os 
exaltamentos populares chegaram a ameaçar a paz continental, e, 
por outro, os proprios desgostos, que produziu em um certo 
numero de ospiritos esclarecidos do Perú, aos quaes não agradára 
o que lhes parecera ser os exaggeros ou as subtilezas da sentença, 
como que se afigurou a muitos que o GJVerno do Brasil e o de 
Lima ainda não achariam ~zado o momento para concordarem em 
uma. solução decisiva sobrE' a sua pendencia de limites. 

Assim, porém, não aconteceu; e, emquanto as Potencias attin-
gidas pela decisão arbitral de Buenos Aires procuravam a.calmar 
os ardores da opinião publica dentro dos seus dominios e, adaptando 
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as velhas doutrinas, sempre sustentadas pela diplomacia brasi-
leira, de tudo buscar resolver por accôrdo directo e só em ultimo 
caso recorrer ao arbitramento ou a outros quaesquer meios de 
acção internacional, traçavam por si mesmas a linha fronteiriça, 
que mais lhes convinha, os Srs. B&RÃO no RIO-BRANCO e HERNÃN 
VELARDE chegavam por sua vez, sem estranho concurso, a um 
aju;;te honroso sobre as diviso,s definitivas entre o Brasil e o 
Pení 1 • 

O Trato,do de 8 de Setembro de 1909, :firmado por estes dois il-
lustres diplomatas. é mo,is um notavel documento a assignalar as 
tradições gloriosas da nossa política internacional. «Sobre o pla-
nispherio historico da America, já se disse uma vez, essa político, 
caracterizou-se sempre por um traço forte, energico, e decisivo 
que, partindo invariavelmente do principio do uti possidetis, que 
integrou nossas fronteiras, impediu que as divisas dos povos 
amigos da vizinhança se tornassem as gargo,lheiras movediças, que 
asphyxiassem as suas proprias liberdades cívicas, e accentuou-se 
em toda a sua trajectoria pela firmeza inquebrantavel do nosso 
amor á liberdade e á justiça, da nossa fidelidade aos direitos 
alheios, da nossa fé pela confraternização continental.» 

Na negociação daquelle importante ajuste, os Governos do 
Brasil e do Perú, como em 1851, tomaram por base o uti possidetis 
acíual, segundo as vet•i:ficações feitas em 1905 no terreno pelos seus 
Commissarios technicos, tornando mais uma vez victoriosa a dou-
trina que, por iniciativa dos estadistas bras ileiros, se tornou um 
dos princípios funllamentaes do direito publico americano. 

Os signatarios do tratado começam por declar ar no preambulo 
que, « com o proposito de consolidar para sempre a antiga amizade 
do Brasil e do Perú e supprimir causas de desavenças, resolveram 
celebral-o para completar a determinaçito das fronteiras dos dous 
paizes e ao mesmo tempo estabelecer principias geraes que faci-
litem o desenvolvimento das suas relações de commercio e boa 
vizinhança ». E, no artigo 1°, longa e minuciosamente descrevem a 
linha divisol'ia nos seguintes termos: 

«Estando já demarcadas, em execução do artigo 7°do Tratado de 
23 de outubro de 1851, as fronteiras do Brasil e do Perú, na 'direcção 
do norte, desde a nascente do Javary até ao rio Japurá ou Caquetá, 

i. Presidente do Perú, o Sr. AuoosTo B. LEOUIA; Ministro das 
Relações Exteriores, o Sr. MELlTÓN PoaaAs. 
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as duas Altas Partes Contractantes concordaram em que, da refe-
rida nascente do Javary para o sul e para leste os confins dos dous 
paizes fiquem assim estabelecidos: 

< § 1°. Da nascente do Javary seguirá a fronteira, na direcção 
do sul, pela linha divisaria das aguas que vão para o Ucayale das 
que correm para o Juruá atê encontrar o parallelo de 9 grãos, 
24 minutos e 36 segundos, que é o da bocca do Breu, affiuente da 
margem direita do Juruá. 

< § 2°. Continuará, na direcção de leste, pelo indicado paral-
lelo, até a confluencia do Breu e subi rá pelo alveo deste rio até á 
sua cabeceira principal. 

« § 3°. Da cabeceira principal do Breu, proseguirá, no rumo do 
sul, pela linha que divide as aguas que vão para o alto JL!ruá, a 
oeste, das que vão para o mesmo rio ao norte, e, passando entre 
as cabeceiras do Tarauacá e do Embira, do lado do Bl'asil, e as do 
Piqueyaco e Torolhuc, do lado do Perú, irá, pelo divorlium aquarum 
entre o Embira e o afiluente da margem esquerda do Purús, cha-
mado Curanja, ou Curumahá, cuja bacia pertencerá ao Perú, en-
contrar a nascente ' do rip de Santa Rosa, ou Curinahá, tambem 
afiluente da margem es::iuerda do Purlis. 

< Se as cabeceiras do Tarauacá e do Embira estiverem ao sul do 
parallelo de dez gráos, a linha cortará esses rios acompanhando o 
citado parallelo de dez gráos, e continuará pelo clivoi·tium aq«arum 
entre o Embira e o Curanja, ou Curumahá, até encontrar a nascente 
do rio de Santa Rosa. 

< § 4°. Da nascente do rio de Santa Rosa descerá pelo alveo des-
se rio p.té á sua con.fluencia na margem esquerda do Purús. 

« § 5°. Em frente â bocca do rio de E.anta Rosa, a fronteira cor-
tará o rio Purús at6 o meio do canal mais fundo, e dahi continuará, 
na direcção do sul, subindo pelo talvêgue do Purús até chegar á 
confluencia do Chambuyapo, seu affluente da. margem direita, entre 
Catay e o Santa Rosa. 

< § 6°. Da bocca do CJ1ambuyaco subi! á pelo al veo desse curso 
de agua até á sua nascente. 

< § 7°. Da nascente do Chambuyaco continuará, para o sul, 
. ajustada ao meridiano dei1sa nascente até encontrar a margem es-
querda do rio Acre ou Aq11iry, ou, se a nascente desse rio estiver 
mais ao oriente, atê eocontrar o pa.rallelo de 11 gráos. 

< § 8º. Se o citado meridiano da nascente do Cham buyaco atra-
vessar o rlo Acre, contin~ará a fronteira, desde o ponto de encon-
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tro, pelo alveo do mesmo rio Acre, clescendo··O atê o ponto em que 
comece a fronteira perú-boliviana na margem direita do Alto 
Acre. 

< § 9°. Se o meridiano da nascente do Chambuyaco não atraves· 
sar o rio Acre, isto é, se a nascente do Acre estiver ao oriente desse 
meridiano, a fronteira, desde o ponto de intersecção dawelle me-
ridiano com o parallelo de 11 gráos, proseguirá pelos mais pro-
nunciados accidentes do terreno, OL! por uma linha recta, como aos 
Commissarios demarcadore3 dos dous paizes parecer mais conve-
niente, até encontmr a namente do rio Acre, e, depois, descendo 
pelo alveo do mesmo rio Acre, até o ponto em que comece a fron-
teira perú-boliviana, na margem direita do Alto Acre». 

Os artigos 2°, 3° e 4° do Tratado referem-se á Com missão Mixta 
demarcadora da fronteira. Esta dará começo aos seus trabalhos den-
tro de seis mezes seguinte3 á sua nomeação, devendo ser constituida 
pelo modo por que se estabelecerá em protocollo especial, em que 
tambem serão combinadas as instrucções necessarias ao bom des-
empenho d:1 sua missão. Os desaccôl'dos que se possam dar entre a 
delegação brasileira e a peruana, uma vez não resolvidos amiga-
velmente pelos dois Governos, serão po1' elles submettidos á decisão 
arbitral de tres membros da Academia de Sciencias do Instituto de 
França ou da Royal Society, de Londres, escolhidos peio presidente 
de uma ou outra dess:is corporações. E se, porventura, os Commis-
sarios demarcadores de uma das Potencias deix:i.rem de concorrer, 
salvo caso de força maior, na data indicada no protocollo acima 
alludido, ao logar tambem no mesmo designado para o começo dos 
trabalhos, os representantes da outra procederão por si sós á de-
marcação e o resultado das suas operações será obrigatorio para 
ambas as nações. 

Pelos artigos 5° e 6°, as Altas Partes Contractantes se compro-
mettem a concluir no prazo de um anno um Tratado de Commcrcio 
e Navegação, baseado no principio da mais ampla liberdade de 
tramito terrestre e navegação fluvial para ambas as nações, di-
reito que ellas se reconhecem perpetuamente, a partir do dia da 
troca das ratificações do presente Tratado, em todo o curso dos 
rios que nascem ou correm dentro ou nas extremidades da região 
atravessada. pelas linhas de fronteira que elle descreve no seu 
artigo primeiro, devendo ser observados os regulamentos fiscaes e 
de policia estabelecidos ou que se estabeleçam no territorio de cada 
uma das duas Republicas. 



i06 DUNSHEE DE ABRANCHES 

Os navios peruanos destinados á navegação desses rios com-
municarão livremente com o Oceano pelo Amazonas. 

Os regulamentos fiscaes e de policia, a que acima se allude, 
deverão ser tão favoraveis quanto seja passive! á navegação e ao 
commercio, e guardarão nos dois paizes a passivei uniformidade. 

Fica entendido e d clarado que se não comprehende nessa 
navegação a de porto a porto do mesmo paiz. ou de cabotagem, 
que continuará sujeita, em cada um dos dois Estados, ás suas 
respectivas leis . 

De conformidade com as estipulações precedentes, e para o 
despacho em transito dos artigos de importação e exportação, o 
Perú pod.erá manter agentes aduaneiros nas alfandegas brasi-
leiras de Belém do Pará e de Manáos, assim como nos demais portos 
aduaneiros que o Bra~il estabeleça no rio Purús, no rio Jnruá, no 
Madeira e na margem direita do Javary, ou em outras localidades 
da fronteira comm um. 

Reciprocamente, o Brasil poderá manter agentes aduaneiros 
na alfandega peruana de Iquitos e em qualquer outra alfan:J.ega 
ou posto aduaneiro que e Perú estabeleça sobre o rio Maraiion ou 
Amazonas, e seus affiuentes, subre a margem meridional ou direita 
do Alto Acre, sobre o Alto Purús, o Alto Juruá, ou em outras 
localidades da fronteira <:ommum . 

Finalmente, nos art~gos 7° e 8°, declaram que se obrigam a 
manter e respeitar, segundo os principias do Direito Civil, bs di-
reitos reaes adquiridos por nacionaes e estrangeiros sobre as terras 
que, por eJfoito da deteriflinação de fronteiras constante do artigo 
1 • do Tt•atado, ftquem conhecidas como pertencentes ao Brasil ou 
ao Perú, e que submetterão a arbitramento quaesquer desaccôrdos 
que possam sobrevir entre ambas emquanto á it\terpretação e exe-
cução do mesmo pacto. ' 

Enumerando as vanyagens reciprocas de tão importante acto 
internacional para o Bra~.iil e o Perú, pondera o Sr. BARÃO no Rrn-
BRANco: 

« Todos os territorios de que o Bra il está effectivamente de 
posse, povoados quasi qqe exclusivamente por Brasileiros, ficam 
definitivamente reconhecidos pelo Perú como do nosso dominio; e 
ao Perú ficam pertencendo, com um pequeno accrescimo entre o 
parallelo de Catai e o rio de Santa Rosa, os territorios do Alto 
Purtís e do Alto Juruá qi;fe haviam sido neutralizados em 1904, e 
onde sabemos que só ha estabelecimentos e habitantes peruanos. 
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« A renda que tem produzido o territorio brasileiro do Acre 
não soffrerá, com o presente tratado, diminuição alguma, por isso 
que toda ella procede das regiões que continuarão dentro das fron-
teiras do Brasil. A renda que, por metade, retiravamos dos ter-
ritorios neutralizados tem sido insignificante. 

«Antes do nosso Tratado de 1903 com a Bolívia, o Perú recla-
mava do Brasil, ao norte da linha obliqua Javary-Beni, um terri-
torio cuja superficie,- como ficou dito,- é de 251.000 kilometros 
quadrados. 

«A superficie dos que recuperámos da Bolivia em 1903, com 
as fronteiras que lhes deu o Tratado de Petropolis, era de 191.000 
kilometros quadrados. 

«O nosso antigo litígio com o Perú passou assim a estender-se 
sobre uma área de 442.000 kilometros quadrados, com uma po-
pulação calculada em mais de 120.000 habitantes, dos quaes 60.000 
ao sul da linha obliqua Javary-Beni e outros tantos ao norte. 

« O Tratado actual o r esolve ficando ao Brasil 403.000 kilome-
tros quadrados e ao Perú cerca de 39.000. 

«Tomando-se em consideração sómente os tres departamentos 
que formam o Territorio Nacional do Acre (L91 .000 kilometros 
quadrados), os r esultados serão estes: o Departamento do Alto 
Acre não soffre diminuição alguma; os do Alto Purús e do Alto 
Juruá perdem as zonas meridionaes, em que nunca se fez sentir 
a nossa autoridade ou influencia e onde só ha Peruanos. 

« Com a superficie de 152.000 kilometros quadrados que 
passará a ter, o Acre, mesmo assim , ficará com uma extensão 
territorial quasi igualá dos Estados do Ceará e Paraná, e muito 
superíor a dos Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa 
Catharina. 

« Os nossos territorios do Médio Juruá, do Médio Purús e do 
Alto Acre terão, portanto, extensão bastante para que, inteoduzidos 
nelles os necessarios melhoramentos e sufficientemente povoados, 
possam, em futuro proximo, constituir maiS" dois ou tres Estados 
da União Brasileira. » 

E conclue o emerito estadista : 
«O confronto da enorme vastidão em litigio com a pequena 

superficie dos unicos trechos que passarão a ficar por nós reconhe-
cidos como peruanos, -sem levar em conta a parte que poderiamos 
pretender na bacia do Ucayale,-póde deixar a impressão de que, 
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pelo presente Tratado, o Governo Brasileiro se reservou a parte 
do leã.o. 

<Nada seria. menos verdadeiro ou mais injusto. 
<Ratificando a solução que este tratado encerra , o Brasil dará 

mais uma prova do seu espirita de conciliação, porquanto elle 
desiste de algumas terras que poderia defender com bons funda-
mentos em direito . A grande desigualdade que se nota nas renun-
cias que cada uma das duas partes faz, implicitamente, pela de-
marcação em que acabam de concordar, é mais apparent ..i do que 
real, e devida tão sómente ao excessivo exaggero. da pretenção 
levantada em 1863 e mantida com afinco pelo Governo Peruano 
até pouco t empo. 

e De facto, a amigavel composição a que chegaram os dois 
Governos em 8 de Setembro é igualmente vantajo.>a para ambos os 
paizes. O Brasil e o Perú encerrarão assim definitivamente, de 
modo pacifico e honroso, um litigio que já tinha a duração de 
quasi meio seculo e por vezes fôra ca.usa de incidentes desagra-
daveis. > 

Deante de tão admiraveis conceitos, que bem revelam o espi 
rito superior que os ditou e que tem feito da grandeza da patria o 
seu culto de todas as horas, sente-se que, ainda uma vez, fecl..lando 
o ultimo claro, que se tentara reabrir nas nossas fronteiras, o Bra-
sil não desmentiu o seu honrosíssimo pas1>ado de ininterr1.wta leal-
dade nas suas relações de vizinhança, de inquebrantavel devota-
mento aos principios li.beraes e tle confiança a mais absol'uta na 
realisação muito proxirrn , no continente, LI.o seu grande ideal de 
todos os tempos - a paz constante e a con~raternizaçãc geral dos 
povos americanos. 

O Tratado de 8 de Setembro com o Perú foi o complemento glo-
rioso do Tratado de Petropolis. 1 

Enc:.Lrados sob todos os aspectos, di~cil seria concluir com 
justiça e propriedade qual dos dois é o mais notavel e mais 
digno da destinação hi~torica do Brasil na America d.o Sul. E a 
opinião nacional que, cqmo já se disse, não vê mais em RIO-BRANCO 
um nome, mas um syITtbolo, se fosse ch:i.mada a decidir se um hon-
raria mais do que o ou~ro os fastos brilhantes da diplomacia patria, 
essa mesma vacillaria pois, em ambos, sentiria esculpidos o des-

1 

prendimcnto cívico, a plarividencia patriotica e o incomparavel 
tacto politico do estadi~ta emerito quo, vener ado e reconhecido no 
mundo civilisado como um dos vultos mais notaveis da historia 
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contemporanea, já está imm01-talizado em vida na gratidão de 
todos os Brasileiros 1• 

1. Observação do aiito1". - ~st a memoria, li<la peranle a Com missão 
de Diplomacia da Gamara dos Depu·tados, nas sua' r euniões de 13 e 14 
de Abril de 1910, foi por ella adop t ada como seu p arecer sobre o Tratado 
de 8 de Setemb ro, additando-se-lh e apenas a seguint e conclusão: 

«A Commissão de Diplomacia e Tratados da Gamara dos Deputados, 
tendo es tudado detidamente todo o elemento historico da nossa antiga 
pendencia de limites com o Perú e os ac tos internacionaes que lhe hão 
dito respei·to, e examinando em seguida o Tratado de 8 de Setembro 
de 1909, assignado nesta cap ital pelos Srs. Rio Branco e Ilernan Velarde, 
como plenipotenciarios do Brasil e daquella Republica, é de parecer que, 
discutido em sessões secretas, seja o mesmo approvado por es ta assembléa e 
apresenta a seguinte proposta de lei. 

« O Congresso Nacional decre ta : 
«Artigo unico. Fica approv ado, em todas as suas clausulas, o Tratado 

concluído a 8 de Setembr o ele i909, na cidade elo Rio ele Janeiro, entre os 
plenipotenciarios das Republicas dos Estados Unidos do Br asil e do Perú, 
completando a determinação das fronteiras entre os dous paizes e esta-
belecendo princípios geraes sobre o seu commercio e navegação na bacia do 
Amazonas ; r evogadas as disposições em contrario. 

«Sala das sessões, 1.4 de Abril de 1910.- Rivadavia Corréa, presidente. 
- Dunshee ele Abranches, relator.- Deoclecio ele Campos. - Jesuino Ca1·-
eloso.-Annibal Freire. - Alberto Sarmento. - Domin gos Gonçalves .-
L eão Velloso, com restricções. » 
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Tratado de 8 de Setembro de 1909 

Tratado entre o Brasil e o Perú 
completando a determinação 
das fronteiras entre os dois 
paizes e estabelecendo princi-
pias geraes sobre o seu com-
mercio e navegação na ba.cia 
do Amazonas. 

A Republica dos Estados Uni-
dos do Brasil e a Republica do 
Perú, com o proposito de conso-
lidar para sempre a sua· antiga 
amizade, supprimindo causas de 
desavença, resolveram celebrar 
um Tratado que complete a[deter-
minação das suas fronteiras e ao 
mesmo tempo estabeleça -princí-
pios geraes que facilitem o des-
envoivimento das relações de 
commercio e boa vizinhança en· 
tre os dois paizes. 

E para esse fim nomearam Ple-
ni potenciarios, a saber : 

O Excellentissimo Senhor De. 
Nilo Peçanha, Presidente da Re-

Tratado entre el Perú y el Brasil 
para completar la determina-
ción de Ias fronteras entre los 
dos países y establecer princi-
pias generales sobre su comer-
cio y navegación en Ia cuenca 
del Amazonas. 

La República del Perú y la Re-
pública de los Estados Unidos dei 
Brasil, con el propósito de con-
solidar para siempre su antigua 
amistad, suprimiendo causas de 
desavenencia, han resuelto ce· 
lebrar un Tratado que complete 
la determinación de sus fronte-
ras y que, al mismo tiernpo, 
estabtezca principios generales 
que faciliteo el desarrollo de las 
relaciones de comercio y bueoa 
vecindad entre los dos países. 

Y para ese fin han nombrado 
PlenipotAnciarios, á saber: 

El Excelentísimo Sefíor Don Au-
gusto B. Leguia, Presidente de la 

8 
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publica dos Estados Unidos do República del Perú, ai Sefíor 
Brasil, o Senhor Dr. José Marià Docto1· Don Hernán Velardo, su 
da Silva Paranhos do Rio-Branco, En vindo Extmordinario y Mi-
sou Ministro de Estado das Rela- uistro Plenipotenciario en el Bl'a-
ções Exteriores ; e 

O Bxcellcntissimo Senhor Au-
gusto B. Leguia, P1·csidonte da 
Republica do Perú, o SenlltJl' Dr. 
Hernán Velarde, seu Enviado 
Extraordinario e :Ministro P!eni-
potenciario no Brasil ; 

Os quaes, devidamente autori· 

sil; y 
El Excelentísimo Sefíor Doctor 

Don Nilo Peçanlla, Presidente de 
la República de los Estados Unidos 
dei Brasil, al Sefíor Doctor Don José 
Maria da Silva Paranhos do Río-
Branco,su.MinistrotleEstado en cl 
Despacho de!lelaciones Exterioi>es; 

Quienes, debidamente autori-
zados, convieram nc1s estipula- zados, han convenido en Ias esti-
ções constantes dos seguintes pulaciones constantes de los si-
artigos : 

ARTIGO I. 

Estando já demarc11das, em 
execução do artigo setimo do 
Tra.bdo de 23 de Outubro de 
1851, as fronteiras do ~rasil e do 
Perú, na direcção do norte, de;;J.e 
a nascente do Javar;y atÀ ao 
l'io .Japura ou Caquetá, as duas 
Altas Partes Coutractantes con-
corJat-arn em que, da referida. 
nascente do Javary para o sul e 
para leste, os cootins dos dois 
paizes fiquem assio1 estabeleciuos: 

§ 1°. Da na.5cento d,o Ju.vary 
l!eguirá a fronteira, na direcção 
do sul, pela linha divisaria das 
aguas que vão para o Ucayale 
das que correm para o ~uruá até 
encontrar o parallelo de nove 
gráos, vinte e quo.tro minutos e 
trinta e seis segundos, que é o da 
bocca do Breu, affiuente da mar-
gem direita do Juruá . 

guientes artículos : 

ARTÍCULO I. 

Estando ya demarca.das, en 
cjecución del arUculo septimo dei 
Tratado de 23 de Octubre de 1851, 
las frontcras del Perú y dei Bra-
sil, enla dircccióu dei no)\te, desde 
la naciente d1.!l Yavary l\asta el 
t•ío Caquetá ó Yapurá, las dos 
Altas Parte3 Contru.tantes han 
acorda.do que, de la refm·ida na-
ciente dei Yavary hacia el sut• y 
bacia ol éste los confincsdclosdos 
p:'liscs qnedan asl establecitios : 

1°. De la na.ciente dei Yavary 
seguirá la frontera, en Ia direc-
ción J.el sur, por la Jinea diviso· 
eia ele las aguus que van para e! 
Ucayale tle las que correu para el 
Yuruá hasta encontrar el ptiralelo 
de nueve grados, veinte y cuatro 
minutos y treinta y seis segundos, 
que escldela boca de!Bre u,afluen-
te ele la orilla derecha del Yuruá. 
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§ 2°. Continuará, na direcção 
de leste, pelo indicado parallelo, 
atê á confluencia do Breu e subirá 
polo alveo deste rio atê á sua 
cabeceira principal. 

§ 3°. Da cabeceira principal do 
Breu proseguirá, no rumo do sul, 
pela linha que divide as aguas 
que vão pa1•a o Alto Juruá, a 
oéste, das que vão para o mesmo 
rio ao norte, e, pa sando entre as 
cabeceiras do Tarauacá e do Em-
bira, do lado do Brasil, e as do Pi· 
queyaco e Torolhuc,' do lado do 
Perú, irá, polo dívortium aqua-
rum entre o Ernbira e o afluente 
da m1rgem esquerda do Purús 
chamado Curanj a, ou Curumahá, 
cuja bacia pertencerá ao Perú, 
encontrai• a nascente do rio de 
Santa Rosa, ou Curinahá, tambem 
afiluente da margem esquerda 
do Purús. 

Se as cabeceiras do Tarauacá 
e do Embira estiverem ao sul 
do parallelo de dez grãos, a 

2°. Continuará, en la dirección 
del éste, por el indicado paralelo, 
hasta la confluencia del Breu y 
subirá por el álveo de óste rio 
hasta su cabecera principal. 

3°. De la ca.becera principal 
dei Breu proseguirá, rumbo sur, 
por la línea que divide las aguas 
que van par<L el Alto Yuruá, al 
oeste, de las que van para el mis-
mo ifo al norte, y, pasando entre 
las cabeceras del Tarauacá y del 
Envira, dei lado del Brasil, y las 
del Piqueyaco y Torollnc, del lado 
dei Perú, irá, por el divortium 
aqua;·um entre el Envira y el aflu-
ente de Ia margen izquierda del 
Purús llamado Curanja, ó Curu-
mahá,cuya cuenca pertenecerá. al 
Perú, á encontrar la naciente 
del río de Santa Rosa, ó Curinahá, 
afluente también de la orilla 
izquicrtla del Purús. 

Si las cabeccras del Tarauacá 
y delEnvira estuviesen al sur del 
paralelo de tliez grados, la llnea 

linha cortará esses rios acompa- cortará estos rios siguiendo el ex-
nh:tndo o citado parn.llelo de dez presado paralolo de diez grados, 
gráos, e continuará pelo dit1or- y continuará por el dfoortium 
tium aqua.rum enLre o Embira e aquan1m entre el Envira y el Cu-
o Curanja, ou Curuma.há, até en- ranja, ó Curumahá, hasta encon-
contrar a nascente do rio de trar fa na.ciente del río Santa 
Santa Rosa. Rosa. 

§ 4°. Da nascente do rio de 4°. De la na.ciente del rio Santa 
Santa Rosa descerá pelo al veo Rosa bajará por el álveo de ese 
desse rio até á sua confiuencia na río hasta su conOuencia en la 
margem esquerda do Purús. orilla izquierda del Purús . 

§ 5° . Em frente á bocca do rio 5° . Frente á la boca. del rio 
de Santa Rosa, a f1·onteira cor- Santa Rosa, la frontera cortará 
tará. o rio Purús até o meio ti.o el rio Purús hasta el medio del 
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canal mais fundo, e dahi conti- canal más hondo, y de ahí conti-
nuará, na direcção do sul, subin-
do pelo talvêgue do Purús atê 
chegar á confiuencia do Cham-
buyaco, seu afiluente da margem 
direita, entre Catay e o Santa 
Rosa. 

§ 6°. Da boccado Chambuya.co 
subirá pelo alveo desse curso 
d'agua atê à sua nascente. 

§ 7°. Da nascente do Cham-
buyaco continuará, para o sul, 
ajustada ao meridiano dessa nas-
cente até encontrar a margem 

nuará, en la dirección dei sur, su-
biendo por el thalweg del Purús 
hasta !legar á la confiuencia dei 
Shambuyaco, su afluente de la 
margen derecha entre Cataí y el 
Santa Rosa. 

6°. De la boca del Shambuyaco 
subirá por el álveo de esa co-
rriente de agua hasta su naciente. 

7°. De la nacion te del Sharn-
buyaco, continuará, bacia el sur, 
cei'íida al meridiano de esa na-
ciente hasta encontrar la margen 

esquerda do rio Acre ou Aquiry, izquierda del rio Acre ó Aquiry, 
ou, se a nascente desse rio estiver ó, si la naciente de este rio estu-
mais ao oriente, atê encontrar o 
parallelo de onze grãos. 

§ 8° . Se o citado meljidiano da 
nascente do Chambuyaco atra· 
vessar o rio Acre, continuará a 
fronteira, desde o poµto de en-
contro, pelo alveo do mesmo rio 
Acre, descendo-o até o ponto em 
que comece a fronteira perú-
boliviana na margem direita do 
Alto Acre. 

§ 9° . Se o meridianp da nas-
cente do Chambuyaco não atra-
vessar o rio Acre, is~o é, se a 
nascente do Acre estiver ao orien-
te desse meridiano, a fronteira, 
desde o ponto de intersecção da-
quelle meridiano com p parallelo 
de onze gráos, proseguirá pelos 
mais pronunciados accidentes do 
terreno, ou por uma linha recta, 
como aos Commissario' demarca-
dores dos dois paizes parecer mais 
conveniente, até encontrar a nas-

viera másal oriente, hasta encon-
trar el paralelo de once grados. 

8°. Si el citado meridiano de la 
na.ciente del Shambuyaco atra-
vesara el rlo Acre, continuará al 
frontera, desde el punto de en-
cuentro, por el álveo del mismo 
río Acre, bajando por el hasta el 
punto en que empieze la frontera 
perú-boliviana en la orilla de-
recha del Alto Acre. 

9°. Si el meridiano de la na-
cieute del Sbambuyaco no atra-
vesara el rio Acre, es decir, si la 
naciente del Acre estuviese ai ori-
ente de ese meridiano, lafrontera, 
desde el punto de intersección de 
aquel meridiano con el paralelo 
de once grados, proseguirá por los 
más pronunciados accidentes del 
terreno ó por una línea recta, 
como pareciese más conveniente 
á los Comisarios demarcadores de 
los dos palses, hasta encontrar la 
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cente do rio Acre, e, depois, des-
cendo pelo alveo do mesmo rio 
Acre, até o ponto em que comece 
a fronteira peru-boliviana, na 
margem direita do Alto Acre. 

ARTIGO II. 

Uma Commissão Mixta, nomea-
da pelos dois Governos no prazo 
tle um anuo contado do dia da 
troca das ratificações do presente 
Tratado, procederá á demarcação 
das linhas de fronteira descriptas 

naciente del rio Acre, y, despu~s, 
bajando por el álveo del mismo rio 
Acre, hasta el punto en que em-
pieze la frontera perú-boliviana, 
eu la orilla derecha del Alto Acre. 

ARTÍCULO II. 

Una Comisión Mixta, nombrada 
por los dos Gobiernos en el plazo 
de un ano, contado á partir del 
dia dei canje de las ratificaciones 
del presente Tratado, procedera 
á la demarcación de las 11neas de 

no artigo precedente, dando co- frontera descritas en el artículo 
meço aos seus trabalhos dentro precedente, dando principio á sua 
dos seis mezes seguintes á no- trabajos dentro de los seis meses 
meação. 

Em protocollo especial se esta-
belecerão o modo por que essa 

siguientes al nombl'amiento. 
En protocolo especial se esta-

blecerán el modo como esa Co-
Commissão Mixta será coosti- misión Mixta será constituida y 
tuida e as instrucções a que fique las instrucciones á que quede su-
sujeita para a execução dos seus jeta para la ejecución de sus 
tra,balhos. trabajos. 

ARTIGO III. ARTÍCULO III. 

Os desaccordos entre a Com- Los desacuerdos · entre la Co-
missão Brasileira e a Peruana, misión Peruana y la Brasilera, 
que não fiquem resolvidos ami- que no queden resueltos amiga-
gavelmente pelos dois Governos, blemente por los dos:jGobiernos, 
serão por elles submettidos à de- serán sometidos á la decisión ar. 
cisão arbitral de tres membros bitrai de tres miembros de la 
da Academia de Sciencias do In~ 
stituto de França ou da Royal 
Geograplücal Society, de Londres, 
escolhidos pelo Presidente de uma 
ou outra dessas corporações. 

ARTIGO IV. 

Academia de Ciencias del Insti-
tuto de Francia ó de la Royal 
Geographical Society ,de Londres, 
escogidos por el Presidente de 
una ó otra de es:is corporaciones. 

ARTÍCULO IV . 

Se os Commissarios demarcn.- Si los Comisarios demarcado-
dores nomeados por uma das res nombrados por una de las 
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Altas Partes Contractantes dei- Altas Partes Contratantes deja-
xarem de concorrer, .salvo caso sen de concurrir, salvo caso de 
de força maior, na data indicada fuerza mayor, e11 la fecha sefia-
110 protocollo a que se refere o lada en el protocolo á que se re-
artigo segundo, ao logar tambcm fiere el artíçulo segundo, al logar 
designado nesse protocollo para. también designado en ese proto-
o começo dos trabalhos, os Com- colo para el principio de los tra-
missarios da outra Parte proce- bajos, los Comisarios de la otra 
derão por si sós á demarcação e Par~ procederán por sí solos á la 
o resultado das suas oper;i.ções demarcación y el resultado de 
se~á /obrigatorio para ambos os sus operaciones será obligatorio 
pauJs. para ambos países. 

ARTIGO V. ARTÍCULO V. 

As duas Altas Partes Contra- Las dos Altas Par t os Contra-
ctantes concluirão no prazo de tantes concluirán en el plazo de 
doze mezes um Tratado de Com- doce meses un Tratado de Comer-
mercio e Navegação, baseado no 

1 
principio da mais ampl~ líber· 
tlade de transito terrestre e na-
vegação fluvial para ambas as 
naçoes, direito que ellas "e reco-
nhecem perpetuamente, a pa1 Lir 
do dia da troca das ratipcaçõcs 
do presente Tra l;arlo, em todo o 
curso dos rios que nasi:iem ou 
correm dentro ou nas el'tremi-
dades da região'cttravessada pelas 
linhas de fronteira que elle des-
creve no seu artigo primeiro, 
devendo ser obsei•vados os re-
gulamentos fiscaes e de policia 
estabelecidos ou que se e tabele-
çam no territorio de cada uma. 
das duas l~cpublicas. 

Os navios peruanos des~inados 

á navegação desses rio.; commu-
nicarão livremente com o Oceano 
pelo Amazonas. 

cio y Navegación, ba.saclo en 
el principio de la más amplia 
libertad de transito terrestre y 
navegación fluvial para ambas 
naciones, derecho que ella se re· 
conocen á perpetuidad, desde el 
dia del ca.nje de las ra tificacionea 
del presente Tratado, cn todo el 
curso ele los rios que nacen ó 
correu dentro ó en las extre-
midades de Ja\región atravesada 
por las lineas de frontera que él 
describe en su artículo primero, 
debiendo ser observados los re-
glamentos fiscales y de policia 
establecidos ó quo se cstable-
cieren en el territorio de cada 
una de las dos Repúblicas. 

Los buques peruanos destina-
dos á la navegación de esos rios 
comunicarán libremente con el 
Océano por el Amazonas. 
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Os regulamentos fiscaes e de 
policia a que acima se allude 
deverão ser tã.o favora.veis quan-
to seja possivel á navegação e 
ao commercio, e guardarão nos 
dois paizes a possível uniformi· 
dade . 

Fica entendido e declarado que 
se não comprohende nessa nave-
gação a de porto a porto do 
mesmo paiz, ou de cabotagem, 
que continuará sujeita, em cada 
um dos dois Estados, ás suas res-
pectivas leis. 

ARTIGO VI. 

De conformidade com as esti· 
pulações precedentes, e para o 
despacho em transito dos :trtigos 
de importação e export:tção, o 
Perú poderá manter agentes 
aduaneiros nas Alfandegas bra-
sileiras de Belérr>. do Pará e de 
Manias, assim como nos demais 
postos auuaneiros que o Brasil 
estabeleça no rio Purús, no rio 
.Turuá, no Madeira e na margem 
direita do Javary, ou em outras 
localidades da fronteira commum. 

Reciprocamente, o Beasil pode-
rá. manter a.gentes aduaneiros na 
Alfandega peruana de Iquitos e 
em qualquer outra Alfandeg-a ou 
posto aduaneiro que o Perú esta-
beleça sobre o rio Marafion ou 
Amazonas, e seus affluentes, sobre 
a margem meridional ou direita 
do Alto Acre, sobre o Alto Purús, 

Los reglamentos ftscales y de 
policia á que se hace mensión de-
berán ser ta.n favorables cuanto 
sea posible á la navegacióu y 
al comercio, y guardarán eu los 
dos países la posible uuiformi· 
dad. 

Queda entendido y declarado 
que no se comprende en esa na· 
vegacióu la de puerto á puerto 
dei mismo pais, ó de cabotaje, 
que continuará sujeta, en cada 
uno de los dos Estados, á sus res· 
pecti vas leyes. 

ARTÍCULO VI. 

De conformidad con las estipu· 
laciones precedentes, y pan el 
despacl10 en trânsito de los ar-
tículo. de importación y exporta-
ción, el Perú podrâ. mantener 
agentes aduaneros en las aduanas 
brasileras de Belém do Pará y de 
Maná.os, así como en los demás 
puestos aduaneros que el Br:tsil es-
tablezca en el río Purús, en el rio 
Yuruá, en el Madera y eu la mar· 
geu derecha dei Yavary, ó en otros 
lugares de la frontera común . 

Reciprocamente, e\ Brasil po-
drâ. mautener agentes adua.neros 
eu fa aduana peruana de Iquitos 
y en cualquier otra aduana ó 
puesto aduauero que el Perú es 
tablezca sobre el río Marafion ó 
Amazonas y sus afluentes, sobre 
la margen meridional ó derecha 
del Alto Acre, sobre el Alto Purús, 

o Alto Juruá, ou em outras loca- el Alto Yuruá· ó en otros lugares 
lidadesda fronteira commum. de la frontera común. 
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ARTIGO VII, 

M Altas Partes Contracto.ntes 
obrigam-se a manter e respeitar, 
segundo os princípios do Direito 
Civil, os direitos reaes adquiridos 
por nacionaes e estrangeiros SCl-

bre as terras que, por e.treito da 
determinação de fronteiras cons· 
t3.nte do artigo primeiro do pre· 
sente Tratado, fiquem reconhe-
cidas como pertencentes ao Brasil 
ou ao Perú. 

ARTIGO VIII. 

Os desaccordos que possam so-
brevir entre os dois 1Governos, 
quanto á interpretaç(io e exe-
cução do presente Tratado, serão 
submettidos a arbitramento. 

ARTIGO IX. 

Depois de approvado pelo Po-
der Legislativo de cada uma das 
duas Republicas, será este Trata-
do ratificado pelos dois Governos 
e as ratificações serão trocadas 
na cidade do Rio de Jan iro ou 
na de Lima no mais breve prazo 
possi·rnl. 

Em fé do que, nós, os Plenipo-
tenciarios acima nomeados, assi-
j!namos o presen te Tratado, em 
dois exemplares, caqa um nas 
línguas portugueza e castelhana, 
appondo nelles os nossos scllos. 

ART1CULO VII. 

Las Altas Partes Contratantes 
se obligan á mantener y respetar, 
según los principios del Derecbo 
Civil, los derechos reales adqui-
ridos por nacionales y estran-
jeros sobre las tierras que, por 
efecfo de la, determinación de 
fronteras constante dei artieulo 
primero del presente Tratado, 
quedan reconocirlas como perte-
necientes al Perú ó al Brasil. 

ARTÍCULO VIII, 

Los 1lesacuerdos que puedan 
surgir entre los dos Gobiernos, 
con motivo de la interpretación y 
ejecución del presente Tratado, 
será.n somctidos á arbitraje . 

ARTÍCULO IX. 

Este Tratado, clespués de su 
aprobación por el Poder Legisla-
tivo de cada una de las dos Repú-
blica!!, será ratificado por los dos 
Gobiernos Y' las ratificaciones se-
rán canjeadas cn la ciudad de 
Limt•. ó en la de Rio de Janeiro, 
en el más breve phzo posible. 

En férle locual, nosotros, los Ple· 
nipotenciarios arriba nom brados, 
firmamos el presente Tratrado, en 
dos ejemplares, cada uno de ellos 
en los idiomas castellano y portu-
gnés, ponienrlo en ellos nuestros 
sellos . 
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Feito na cidade do Rio de Ja- Hecho en la ciudad de Rio de 
neiro, aos oito dias do mez de Janeil'o, á los acho dias del mas 
Setembro do anno mil novecentos de Setiembre dei ano mil nove, 
e nove. cientos nueve. 

( L. S.) Rro-BRANCO. (L. S.) HERNÁN V ELARDE . 

( L. s .) HER1' ÃN VELARDE. (L. S.) RIO-BRANCO. 

Rio de Janeiro, Secretaria de Estado das Relações Exteriores 
20 de dezembro de 1909. - O Director interino, - Frederico Jlf-
1 onso de Carvalho 1 • 

i. O Congresso Naciona l do Brasil foi convocado extraordinariame11ta 
para 10 de abril de 1910, afim de tomar conhecimento deste Tratado. 
A Camara dos Deputados discutiu-o nas sessões secretas de 16, 19, 20, 21, 22· 
e 23 de abril e approvou-o a 25 em votação nominal por 127 votos contra 
nove. O Senado deu-lhe a sua approvação por unanimidade de votos e 
sem debate na sessão secreta de 28 daquelle mesmo mez. No dia seguinte, 
foi elle sanccionado pelo Poder Executivo ; e, trocadas as respectivas 
r a tificações a 30 rle abril, foi promulgado por decreto n. 7.957, de 2 de 
maio de 1910. 

No Congresso Peruano, o Tratado l"oi discutido em sessões 8 ~ cretas, 

que se extenderam de 23 de dezembro de 1909 a 10 de janeiro de f.9!0, 
quando foi a pprovaclo por 95 votos contra 15. 
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Fronteira peru-boliviana conforme 
o Laudo arbitral de 9 de Julho de1909. 
Peripheria do territorio do Acre 

F ronreira entre a Boi ivia e o Peru segu ndo o 
Accôrdo a que chegaram as duas Pades a17 de 
Se fe mbro de 1809,depois do laudo argenhno_ 

-----==-Fronteira entre o Bra5i 1 e o Peru segundo o Tratado 
do Rio de Janeiro de 8 de Setembro de 1909. 

-·-·-·-Parte da fronteira entre o Bra::iil e o Peru e::itabelecida 
. pela convencão de Lima de 23 de Outubr-o de 1851. 
1 • 
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FRANCISCO .Al.VES & Ci.a Edilo1·cs 
Rio de .Janeiro _ Rua do OuvicloC' 13Lf. . · 

T<?rrü orio 17.&ltratü-ad<Y do B reu, .o.u .. · Alto Jund U.cco-r.do· dr- .JJ.! de, J-ul.luJ' de .1901/ .fií:ca. .todo <'li.e, peru,a1w· .:>egarido o tratado·. 
... ............. ,, .............. de Céda..fl ou do-AU-<Y Pun.is (. ., ......... ,, ......... ., ...... .,.. ., ... . e· .lambem d fJf!.f'W'IU> órdw ao norte de (hla!J e ao .sul do &wta.Rosa . 

Front&ira entre aBoliviCYe oPerá,, seyuruio o Acc<fªº de tT de .Setembro de 1!J09. 
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ft:i o Yaco. _ JJr. Cand:ido //:fa:riano. 
lstJL no Fril;v Ca.r•r•a2tk_ Corn:m:issâD de Y F úwiae.J· doPerw. 

,i)Tasfenl.es d o Acre. _ /lfryor .Fa:wcei:tz 
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