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QUESTÃO TEílíll fOíll AL COM A RErU~LICA ARGENTINA 

LIJY.J:ITES :00 BR.AZ IL 

co~ AS GUAYANAS FRANCEZA E INGLEZA 

Emprehendemos tratar d'est es importan t es as-
sumptos, e deslindal-os á luz da razão e da justiçà, 
não por vaidade, mas por puro patriotismo, e sem 
prevenções. 

Mantendo o Brasil com a Repub lica Argentina, 
e com a França e Grã-Bretanha as melhores re-
lações internacionaes , o que mais ardentemente 
desejamos é que ellas se consolidem, removendo-se 
os unicos pontos de controversia, que, não sendo 
resolvidos arniga;relmente, podem vir a alteral-as 
profundamente. ()\HECA D 

Encanecido no serviço publico, c Çó~'&\hdo todasA ÚA ltf;1 
as questões de limites de meu Pai \ em que tomei .f 
pa·é~ como Director Geral da Secretar~ -~stado dos • 1W . ~TAOOS 
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Negocios Estrangeiros e como Diplomata no Pcrú, · 
Colombia, Venezuela e Paraguay; no ·ultimo quartel 
da vida posso ainda concorrer para que as questÕ;:'.S 
de fronte ira que temos pendentes com a Republica 
Argentina ao sul pelo lado do territorio de Missões, 
e ao norte com as Guyanas .Franceza e Ingleza 
tenham afi nal uma solução correcta e co nve ~1 ie11te. 

Esta solução interessa irnmediatamente quatro 
ex-Provincias, hoje Estados, do Paraná, Santa Ca-
tharina, Amazonas e Pará. 

Elia é urgente para manter-se _a inte .~ r i d ~de 

nacional, e facil de r ealizar-se , respeitando-se o 
uti possidetis do Brasil, e os títulos e tratados que 
elle herdou da Me t opol e, como o foram todas as 
outras fronteiras no tempo da Monarcbia. 

Não se celebrou tratado algum com os Estados 
Unidos de Colombia, mas suppre a sua falta o re-

sultado que teve a missão que . descmp~nh ei em 
Bogotá, que começou em. 5 d~ Outubro de r867 e só 
terminou a 31 de Janeiro de r870 (*). 

O Governo d'aquella Republica prometteu refutar 
os memorandos cm que deixei , claros, os direitos 
do Brasil, e até hoje não os poude contestar, fi-
cando 111~actos aquelles direitos. 

As unicas questões pendentes são essas de que 
me vou occupar. 

Estava ainda na Secretaria dos Negocios Es-
trangeiros quando foi ceie brado com a Confederação 
Argentina o tratado de 14 de Dezembro d~ r8S7 1 

('J Annexo ao Relatorio de Estrangeiros de. 1870. 
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e teve logar a occupação militar do Amapá e Campos 
do Pirára pela França ·e Inglaterra. 

As reservas mentaes do Governo Argentino não 
se podia então prever; ó se manifestaram p , ste-
riormente, negando-se a preencher a mera forma-
lidade da troca das rat1l1cações de um acto, já 
internacional, com quanto a inda não obrigatorio, 
desde que obteve a approvação do Congresso, e 
como tal foi publicado nos nos. os annaes diplo-
maticos. 

As negociações de 1842 e 1843 com a França 
foram ephemeras; fecharam-se apóz duas ou tres 
entrevistas dos plenipotenciarios , declarando os da 
França, Barão Rouen e Deffa udis, peremptoriamentc, 
que era inutil qualquer discussão, em quanto não . 
desistisse o Brasil de suas pretenções, e accedesse 
as que tinha sempre· feito valer o seu Governo. 

Na de 18.35,tão acertadamente confiada ao Sr. Vi·-
conde do Uruguay, durante a administração do 
Sr. Viscon.ie do Rio Branco, foram por elle dis-
cutidos com toda a proficiencia os direitos do Brasil, 
derivados do acto do Congresso de Vienna de 1815, 
interpretação authentica e a mais formal do tratado 
de Utrecht de l 7 l 3 ; e á despeito dos solernnes 
compromis:::os contrahidos pela França, o ultimatum 
de seu Governo em r85J , foi que não admittiria 
limite algum que não fosse pela margem sep ten-
trional do Rio Amazonas . 

Com a Grã-Bretanha nunca houve uma nego-
ciação regular; a de 1843 confiada em Londres ao 
Sr. Conselheiro José de. Arau jo Ribeiro, Barão do 
R. r: ~ Grande, foi perfunctoria,· e nada se resolveu 

• ' 1" 

l 



6 

definitivamente sobre os limites do Brasil com a 
Guyana Ingleza. 

Os territorios do Amapá e do Pirára foram 
neutralizados, e continuam a ser até hoje, por 
accôrdos celebrados em 1841 e 1842, cumpridos por 
parte do Brasil, illudidos por parte da França e 
Grã-Bretanha. 

Estas duas Potencias persistem em dar ás suas 
possessões a maior extensão possível com o fim, 
bem evidente, de serem ribeirinhos do r io Amazonas 
pelo rio Araguary e Rio Branco. 

E' tempo de o Brasil despertar de sua inercia, 
e de reivindicar seus direitos . 

Com a Republica Argentina não ha transacção 
possível. 

As possessões do Brasil no territorio de Missões 
não lbe podem ser contestadas : são ellas confir-
madas pe los antigos tratados e reconhecidas solem-
nemente pela negociação de 1857. 

Os memorandos do Sr. Visconde do Rio Branco 
.d'este ultimo anno, e do Sr. Visconde do Cabo 
Frio de 1889 resolveram de todo a questão, e todos 
os incidentes que sustentaram desde 1801 até que 
foi celebrado o tratado de 5 de Novembro submet-
tendo, por excesso de condescendencia, ao arbitra-
mento de uma Potencia amiga o desenlace d'este 
interminavel pleito. 

A honra e dignidade do Brasil exigem um 
accôrdo amigavel, ou a rei vindicação dos territorios 
de que foi despojado pela França e Inglaterra. 

Suggiro os meios de sahirmos d'estas diffi.cul-
dades , e deixo aos homens d'Estado, que hoj e 
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ngem os negocios de meu Paiz, a sua apreciação r 
para adoptarem o que fôr mais acertado e consen-
taneo com os interesses que são chamados pela sua 
pos1çao a sa lvaguardar. 

Para o desenlace d'estas questões invoco as 
tradições, que nos deixaram os Srs. Viscondes de 
Maranguape, Uruguay, Rio Branco e Barão de 
Cotegipe, e a autoridade dos Conselheiros d'Estado 
que intervieram com seus pareceres nas discussões 
de 1855 e 1889, assim como o juizo imparcial e 
consciencioso do Sr. Visconde do Cabo Frio, Di-
rector Geral da Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros. 

De muito nos servirão as fontes de esclareci-
mentos que consultei e os meus constantes estudos 
sobre estes importantes e delicados assumptos. 

A minha exposição é baseada na mais criteriosa 
deducção dos factos, na lealdade que deve sempre 
haver nas relações internacionaes, na razão e justiça, 
e para mais authenticidade de meus acertos, ajunto 
a ella os documentos que a comprovam e que 
pude recolher sem auxilio do Governo, a quem 
aliás dedico este trabalho que lhe poderá ser de 
alguma utilidade na direcção que tenha de dar aos 
negocios publicos que correm pelo Ministerio dos 
Negocios Estrangeiros, completando o que nelle 
houver de deficiente corn os dados que lhe forneçam 
outras informações officiaes e confidenciaes que 
devem existir no respectivo Archivo, principalmente 
no que tem occorrido desde 1841 nos territorios 
do Amapá e Pirára por parté da França e ln-

.,, 'li • gt ~ .1ara. 

l 
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Ao Congresso tambem submetto este traba)ho, 
que, reune os principaes elementos que deve ter 
presentes ao discutir estes assumptos de sua com-
petencia, para que, como orgão da. opinião publica, 
manifeste o voto da soberania nacional com b cri-
terio e circumspecção que tem sido e esperd seja 
sempre o caracteristico da politica Brasileira. 

O CONSELHEIRO 



UUtSTÃO TtílRITOíllAL COM A RHU~LICA AílGENTINA 

NOÇÕES PRELIMINARES 

Ántes de fazermos a applicação dos fundamentos 
que tem o Brasil para resolver esta questão, daremos 
u_ma noticia geral do territorio de Missões que é 
o ponto objectivo da discussão. 

(*) Este territorio,q ue por tantos annos disputaram 
entre si as Corôas de Portugal _ e Hespanha, e mai"s 
tarde a R epublica Argentina , abrange vastiss ima 
região, situada entre o rio Uruguay e o Iguassú 
com uma area de 700 leguas quadradas. 

Entre o E stado do Paraná e de Santa Catharina 
existe um p leito. 

O s Catharinenses querem por divisa do seu 
Estado o rio Negro,- prolongando a sua linha divi-
saria. com o Paraná, de m~· - € 0-l'. o.~_m coín 
o R10 Grand·e / ,,\..\ IHEL/'\ DA ~ • /" ,) v4tJf 

- 1 ( ',;;> ' ,t/ ;fJ 
~" - ~ 

(

". (*) Opuscul o do Sr. Boriio d Ll@8iº pu blicado n'es te"'a . 

·, ~~os 

1 
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A futura divisão política dos Estados resolverá 
afinal o litígio. 

A Comarca de Palmas pertence de facto ao 
Estado do Paraná. 

Alludimos a este confticto para mostrarmos até 
que ponto são interessados aquelles Estados na 
questão de que nos vamos occupar e tambem a 
importancia do · territorio que hoje reclama, sem o 
menor fundamento, a Republica Argentina .. 

Em toda a zona da controversia, que ainda 
está pendente, existem cam"pos de pastagem de muitas 
leguas de perímetro, com as suas lindíssimas co-
chilhas, semelhantes ás da campanha do Rio Grande, 
mattas cerradas e immensas, a perder d·e vista, cóin 
grande variedade de madeiras de lei , extensas flo -
restas de pinheiros, e que encerram riquezas ainda 
inexploradas e magníficos hervaes, cuja industria 
está ainda na infancia. 

O clima é frio nas alturas e temperado nas 
margens dos cursos d'agua: o thermometro já desceu 
em Palmas a mais de 5 gráos centígrados abaixo 
de zero. · 

A fertilidade é prodigiosa, · existem numerosas 
fazend as de criação de gado nas visinhanças de 
Palmas, e ha nas terras todos os elementos para 
importantes culturas que> entretanto, ainda se fazem 
em muito pequena escala. 

Em relação ao systema li.ydrographico para se 
conhecer a importancia que tem o territoric;> de 
Missões, basta attender aos numerosos rios de longo 
curso e volume d'agua que o limitam e atraves,, 
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. recebendo uma quantidade extraordinaria de affiuentes 
com ás mais caprichosas direcções. 

O Iguassú ao norte e o Uruguay ao sul são as 
duas .correntes collossaes que recebem, o primeiro 
o Jangada, o Chapecó, o Cotegipe, o Capanema, 
o Santo Antonio e o São Francisco ; e o segundo o 
Chapecó, o rio das Antas, Uruguay-Puitã, o Ape-
tereby e o Pepiriguassú , sem fallar d'e . .3ses num"erosos 
affiuentes menores e dos arroyos e cascatas que se 
precipitam nelles, augmentando, assim, as avalanchas 
que vão despejar suas aguas no rio P araná, de um 
lado, e no rio da Prata, de outro . 

Não serão essas excepcionaes condições, a 
uberdade de seu solo , e o futuro que lhe está re-
servado que agucem as aspirações dos Argentinos 
a apoderarem-se da maior parte d'elle sem direito e 
só por mera cubiça ? 

1 



AFR.ECIACÃO GERAL 

das negociações do Brazil com a Republica Argentina para o ajuste finar 
de sua fronteira no territorio das missões , 

Já está elucidada á toda 1 uz·, n 'um folheto re-
centemente publicado(*), o nenhum fundamento para 
alterar- se o accórdo internacional, firmado por um 
tratado ·solemne, submettendo ao arbitramento do 
Presidente dos Estados Unidos da America do Norte,_ 
e na sua falta ao de uma outra Potencia amiga~ 
a des ignação dos rios que devem servir -de di visa 
aos dous paizes no territorio de Missões. 

Com espirito despr evenido , não ha quem não 
reconheça que a razão está toda do lado do Brasil, 
e que elle só reclama o que é seu, não só pela 
diuturna posse que sempre manteve no tcrritorio 
contesta::lo, como tambem pelas estipulações dos 
antigos tratados de 1750 e 1777 que não a con-
trariam, e foram explicados pelas explorações a que 
procederam as respectivas Metropoles, e ultima-
mente por uma commissão mixta, demonstrando 
com a maior evidencia que o Brasil confronta com 
a Republica Argentina pelo Pepiri-guassú, affiuente 
do Uruguay, e seu confluente Santo Antonio que 
desagua no Iguassú ou Rio Grande de Coritiba, e 

(' ) Artigos do Sr. Barüo do Ladario. 
o 
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não pelo Chaped e Chapim, como foi consignado 
no tratad ) celebrado p elo Governo Provisorio, contra 
t odos os precedentes e titulas cm qüe funda o 
Brasil os seus direitos. 

VEJAMOS QUAES SAO ESTES PRECEDENTES 

(*) O tratado de limites celebrado com a Re-
publica Argentina em r4 de Dezembro de 1857 
consagrou o reconhecim ento d~ urna li nha impor-
tante de nosaas fronteiras entre os rio s Uruguay 
e Paraná . 

. Q artigo 1° d' este trat ado declarou o seguinte; 

O territorio do Brasil div ide- se do da Confe-
deração Argentina pelo rio Uruguay, pertencendo 
toda a m argem. direita ou c ccidenta l á Confederação 
e a esquerda ou oriental ao Brasil desde a foz do 
affiuente Guarahim até a do P cp1n-guassú, aonde 
as possessões brasileiras occupam as du as margens 
do Uru guay. 

Segue a linha di visaria pelas aguas do Pepiri-
guassú até a sua origem principal; desde esta, con-
tinúa, p elo mais alto terreno, a encontrar a ca-
beceira principal do Santo Antonio até a s ua entrada 
n o Igu~ssú, ou Rio Grande de Coritiba, e p or es te 
até a sua conflucncia com o Paraná . 

. O terreno, que· os rios Pepiri-guassú, Santo 
Antonio e Iguass ú separam para o la lo do Oriente, 
pertence ao Brasil, e para o lado . do Occidentc á 

·' • (') Doe. n. 2, 1 · série. 
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Confederação Argentina, .sendo do domínio commum 
das duas nações as aguas dos ditos dous primeiros 
rios em todo o seu curso e as do Iguassú sómente 
desde a confluencia do Santo Antonio até o Paraná. 

Com quanto sejam bem conhecidas as desig-
nações do precedente artigo, declararam as duas 
altas partes contractantes pelo art. 2° que os rios 
Pepiri-guassú e Santo Antonio são os que foram 
reconhecidos em l 7 59 pelos demarcadores do tratado 
de 13 de Janeiro de 1750, celebrado entre ~or.

tugal e Hespanha. 
Teve por base est e tratado o (*) 1Vlemo1·andum 

que em 26 de Novembro do mesmo anno apre-
sentou o plenipotenciario brasile iro José Maria da 
Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, que tão --
proemin ente posição teve como Ministro dos Nego cios 
Estrangeiros na administração de seu paiz, vene-
rado pela sua iH ustração e expehencia, e como 
consumado .homem de E sta.do. 

N' este lYlemorandunz apresentou o plenipoten-
ciario brasileiro os titulos que poderiao1 ser invo-
cados para determinar a fronteira dos dous paizes 
no territorio de Missões. 

Em fa vor do Bras il estes títulos eram: 
O uti possidetis , isto é, a (**) posse real e 

effectiva que sempre teve clle nesse terri torio, e 
segundo como subsidiario 1 nos lugares em q ue não 
houvesse prova material de possessão, os trat ados de 

(' ) Doe . n. 2, l' séri e 
( .. ) DPíl ni t;iio D. An drés 1'3ell o ; Humboldt. Doe . n . 7, 2· sér ie; 

appro va ,·1i o do prin cipio adoptn do p elo B!'a s il no ajuste el e se us l imites 
com os E s ta dos vis inhos . e 
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1750 e 1777 que, com quanto não tivesse m tido plena 
execução, claramente definiam as raias que deviam 
separar por esse lado os dous Estados. 

PRIMEIRA BASE 

UTI POSSIDETIS DO BR.AZIL 

As principaes povoações, todas brasi leiras , no 
territorio de Missões, são: a villa de Palmas e a 
fregu ezia da Boa-vista, ou Palmas do Sul. 

H~ mu~tos habitantes dispersos pelo sertão, 
fazendas de criação de gado e estabelecimentos 
agricolos mais ou menos proximos aos povoados. 

Fóra da zona, hoje contestada pela Republica 
Argentina , mas nas suas immediações encontram-se 
.a leste a florescen te povoação do porto da União 
da Victoria, donde parte a estrada de rodagem 
para P cdmas, ao norte a colonia militar do Chopim 
e ao sul a do Chapecó (*) . 

Todo o município deve ter perto de 8.ooo ha-
bitantes, não havendo em todo o p erímetro um só 
Argentino. 

E st e uti p osszdetis foi reconhecido pelos com-
missarios demarcadore s de 1759 e r 760. 

Procedendo de accordo com as in strucções que 
haviam r eceb ido de suas côrtes, ass ignal aram corno ba-
lizas os dous rios mais import antes no ter ritorio de 
Missões com os q uaes fi'cassem cobertas as posses que 
por ahi tinham os P ortguezcs. 

• 

(') Dor . n. 4, 2· série; a .situnr;Jo ~las colon ias militores tlo 
Cltapccó e Chapim. ,, 
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Como se sabe, o trat ado de 1 3 de Janeiro de l 7 So, 
revogando todos os outros celebrados d ep ) is das bulias 
pontificias, estabeleceu, como a unica base admissivel, 
razoavel e equitativa, na divi são entre Portugal e Hes-
panba nas vastas regiões americanas, os seguintes 
principios : 

1.º Assignalar os limites dos r espectivos domínios 
tomando por balizas as p aragens mais conhecidas; para 
que cm tempo a lgum se confundam, nem deem oc-
casião a disp utas ; como são a origem e curso dos rios 
e os montes mais notaveis. 

2 . 0 Proceder 'de modo que cada uma das Partes 
contractantes ficas se com o que então poss uia, á ex-
cepção das mutuas cessões, .que faziam., por mutua con-
veniencia para evitar quanto possive l as controversias. 

Esta intenção fo i assim bem ma nifestada no pream-
bulo daquelle tratado . 

De conformidade com elles, d eclarou o art. 16. do 
de Santo Ildefonso de I.º de Outubro de 1777 1 que, a 
fi m de conseguir a verdadeira paz e amizade, a cuja 
perpetuidade e es treiteza aspiravam os dou s Augustos 
Soberanos e para o r eciproco socego e b em dos seus 
vassallos, se devia attcnder naquellas vastas regiões , 
por onde se tinha de correr a li nha divi sor :a, á con-
servação do que cada um possuísse, d e mod ::i que em 
nenhum tempo se possam offereccr duvidas e nem dis-
cordias. 

A est es principos, a que se não oppunham e nem 
se podiam oppõr os tratados anullatorios de l76z e 1801, 
já adheriu a Republica Argentina. 

E stando de accàrdo ambos os Gove : nos na fixação 
da linha divisoria dos rios Pepiri-guassú e ~ Santo 

(' 
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Antonio, em vista da demonstração feita em 26 de 
Novembro de 1857 pelo Plenipotenciario Brazileiro, 
prescindindo os Plenipotenciarios Argentinos, por in-
util no ajuste de que se tratava, da questão aventada 
de serem ou não validas as estipulações de limites 
outr'ora celebrados entre Portugal e Hespanha sobre 
os seus dominios na America do Sul. 

Esta declaração consta do(*) protocollo que acom-
panhou o tratado de 14 de Dezembro, ficando en-
tendido que não importava reconhecer a validade ou 
invalidade de nenhum dos antigos tratados,a referencia 
que nelle se faz á demarcação de 13 de Janeiro de 17501 

sendo que elle só tinha por fim precisar a designaÇão 
da linha divisaria do territorio comprehendido entre 
os rios Uruguay e Paraná. 

Este protocollo e a acceitação do Meinorandum do 
Plenipotenciario Brasileiro, como base da negociação, 
são o mais solemne reconhecimento do domínio do 
Brasil. 

BASE SUBSIDIARIA 

Depois das bullas pontificias, tra tado de Tor-
desillas e outros actos das respectivas Metropoles 
vieram aquelles tratados substituil-os. 

Estes ultimas compromissos, com quanto não fi-
zessem desapparecer as controversias, esclarecem 
alguns pontos duvidosos. 

Nos vastos territor'ios que tocaram em, partilha 
ao Brasil e ás antigas colonias Hespanholas, .não se 
póde invocar sempre o uti possidetis. 

(') Doe. n. 3, · 1.· serie. 
2 • 

1 
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Basta que haja posse effectiva nos pontos cul-
minantes. 

Para aplanar as difficuldades foram tambem con-
sultadas pela maior parte dos Estados Sul-Ameri-
canos as estipulações dos antigos tratados para determi-
narem definitivamente as suas respectivas fronteiras. 

Os desertos, as florestas virgei;is, sem estradas, só· 
percorridas por aventureiros ou malfeitores, não são 
res nullius e presa primi capientis estão sµbordinados 
aos principios acima estabelecidos. 

· O Brasil nada innovou como successor de Por-
tugal, nunca estendeu seus limites fóra das raias que 
lhe eram garantidas pelo direito de possessão. 

Cedeu sempre; e isto verificou-se com Bolivia e 
Paraguay, quando o uti possidetis não o ,favorecia, res-
peitando o de seus visinhos. 

O Brasil, como disse o Sr. Visconde do Rio . 
Branco, e o disse apoiado na nossa historia diplomatica, 
repugnou e repugnará sempre deslindar suas differen-
ças com os Estados limitrophes por outros meios que 
não · sejam os da amizade e persuasão. 

Sem se contentar, portanto, em invocar unicamente 
as possessões do Brasil no territorio disputado, re-
correu ainda aos antigos tratados para designar pre-
cisamente a justa fronteira que podem pretender os. 
dous Paizes. 

Felizmente, como o prova, a linha que separa 
o territorio Brasileiro do Argentino, entre os rios 
Paraná .e Uruguay não pôde dar logar a menor 
contestação. 

Tanto o princ1p10 do uti possidetis como o 
tratado de 1 777 a assignalam do mesmo moda. 
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TRATADOS DE 1750 E 1777 

Explorações de 11"59 e 11"1"8 a que se procedeo para 
se lhes dar execução 

Entremos na ana,lyse d' estes tratados. 
O primeiro descreve assim) no art. 5°, a fronteira: 
« Subirá desde a boca do Ibicui pelo alveo do 

Uruguay até encontrar o do rio Pepiri , ou Pequiri, 
que desagua na margem occidental do Uruguay, e 
continuará pelo alveo do Pepiri acima, até a sua 
origem principal, desde a qual proseguirá pelo mais 
alto do terreno até a cabeceira principal do no 
mais visinho que desemboca no Rio Grande de 
Coritiba, por outro nome chamado Iguassú. 

• 

« Pelo alveo do dito · rio mais visinho da origem 
do Pepiri , e depois pelo do Iguassú ou Rio Grande 
de Coritiba; continuará a raia até onde o mesmo 
Iguassú desemboca na margem oriental do Paraná) 
e desde esta boca pros eg uirá pelo alveo do Paraná 
acin;a até onde se lhe ajunta o rio Igurei pela sua 
margem occidental. ;> 

Os commissarios) nomeados por parte de Por-
tugal e Hespan ha, que fizeram a. demarcação entre 
o Uruguay e o Iguassú, reconheceram. os rios Pe-· 
piri-guassú e Santo Antonio por fronteira commum, 
como consta dos dous termos seguintes, lavrados 
no diario dos seus trabalhos (*) . 

PRIMEIRO TERMO 

Certos de que o rio, em cuja boca estavamas. 

(') Consulte-se os opusculos do Sr. Barão de Cotegipe e Teixeira 
de Mello (1882), minuciosos a es te respeifo . 
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era o Pepiri, se fez e firmou por todos o acto de 
reconhecimento seguinte: 

Os commissarios da segunda partida de de-
marcação Joseph Fernandes Pinto Alpoym por S. 
M. F. e D. Francisco Arguedas por S. M. C., 
ouvido o parecer unanimc dos astronomos, ge0-
graphos, e officiaes das duas nações, os quaes, em 
virtude das razões expostas na juncta antecedente, 
e da affirmação do Indio Vaqueano Francisco Xavier 

·Arirapi, sargento de seu povo de S. Xavier, cujo 
conhecimento e noticia desses rios se comprovou 
com a conformidade que se achou entre as que 
d'elles dava, e sua verdadeira situação, disseram 

'não lhes ficava a menor duvida de que era o Pepiri 
o rio que o dito Vaqueano signalava, e em cuja 
boca estavam acampadas as duas partidas, e assim 
declaramos, que reconhecemos este pelo rio Pepiri, 
determinado no art- 5° do tratado de limites, por 
fronteira dos domínios de Suas Magestades Fide-
líssima e Catholica ; em consequencia do que a 
demarcação, começaàa no povo de S. Xavier, e se-
guida aguas acima do Uruguay até a boca deste, 
dev ~ continuar por elle seguindo o seu curso · até 
as suas cabeceiras, sem embargo de se não achar 
a sua elfectiva posição conforme a que se dá no 
mappa de demarcação dado pelas duas côrtes, não 
devendo, conforme a declaração assignada nas costas 
d'elle pelos Exms. Srs. plenipotenciarios Thomaz 
da Silva Telles, Visconde de Ponte de Lima e 
D. Joseph de Carvajal e Lencastre, attender-se ao 
dito mappa, senão em quanto este se ache con-
forme ao tratado ; e para que em todo o tempo , 
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conste este acto de reconhecimento e termo da divisão 
de limites, fizemos a presente declaração, firmada 
por todos os abaixo assignados. 

Boca do Rio Pepiri, 8 de Março de 1759. 

SEGUNDO T E RMO 

Com todos estes obstaculos se logrou , depois 
de achada a origem principal do Pepiri , reconhecer 
tambem a cabeceira principal, e seguir · todo o 
curso do mais imrnediato , que corre ao Iguassú , ao 
qual , como se tem dito, se chamou rio Santo An-
tonio (e com propriedade se podera ter chamado 
rio desejado) e, feita por elle a demarcação, se atou 
a linha divisoria, reconhecendo-se, em virtude do 
art. 5° do tratado, pertencendo aos dominios de 
Sua Magestade Fidelíssima todo o terreno que fica 
ao Oriente e septentrião dos rios P epiri , Santo ~n
tonio e Iguassú, e pelo tocante aos de Sua Ma-
gestade Christianissima , o que se estende ao Occidente 
e meio dia dos ditos r ios ; e para que a todo o 
tempo constasse a sua firmeza e valor, se ass1gnou 
por todos neste acampamento do rio Santo Antonio 
a 3 de Janeiro de 1760. 

A s duas côrtes annullaram o tratado de 1750 
pelo de 12 de Fevereiro de 1761; mas este acto, 
segundo observou o Sr. Marquez de Paranaguá, na 
exposição gue fez perante a representação nacional 
em 1886, não teve origem, como pareçe ao Governo 
Argentino, em contradicção d'aquel,le trabalho com 
as clausulas do tratado de 1750, e em defeitos 
capitaes de nullidade: a annullação foi motivada 

(f 
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por rarte da Hespanha pela resistencia dos portu-
guezes em entregar a colonia do Sacramento, e pela 
tenaz opposição dos jesuitas hespanhoes gue não 
queriam abandonar as Missões cedidas a Portugal. 
Isto é bem sabido; mas se alguma duvida podesse 
haver, seria completamente desfeita peias seguintes 
palavras do Conde de Florida Blanca, plenipoten-

. ciario hespanhol na negociação do subsequente 
tratado preliminar de limites do lº de Outubro 
de 1777· 

Disse elle, em um relatorio, ao seu Soberano : 
<1 La opos1c10n y las intrigas de los jesuitas, 

asi como la repugnancia de los portuguezes a en-
tregar la Colonia, obligaron a V. M. a anular este 
tratado >> • 

E no proprio tratado de 1777 ainda se acha 
prova evidente de qu.e o Governo Argentino está 
em erro. Diz elle : 

« Artigo VIII.- Ficando já assignalados os do-
minios de ambas as corôas ate a entrada do rio 
Pequiri ou Pepiri-guassú no Uruguay, convieram 
os dous altos •contratantes em que a linha divisori.a 
segmra aguas acima do d_ito Pepiri-guassú até a sua 
origem principal, · e desde esta pelo mais alto do 
terreno, debaixo das regras dadas no artigo VI, 
continuará a encontrar as correntes do rio Santo 
Antonio, que desemboca no Grande de Coritiba, 
por outro nome chamado Iguassú, · s·e·guindo este 
aguas abaixo até a sua entrada no Paraná pela sua 
margem . oriental e continuando então aguas acima 
do mesmo Paraná até onde se lhe ajunta o no 
Igurei pela sua margem occidental ». 
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Neste artigo cons·ervou-se á fronteira a direccão 
·que lhe dera o tratado de 1750. 

Talvez esta circumstancia, aliás muito impor-
-tante, não prove só por si que a demarcação fôra 
bem feita, mas o novo tratado, reproduzindo a 
descripção do anterior, completou-a de modo notavel; 
deu ao Pequiri o nome de Pepiri-guassú que re-
·cebera dos seus demarcadores, e ao contravertente, 
desconhecido em l 7 5o, e então apenas indicado pela 
determinação de que seda o mais visinho que des-
embocasse no Iguassú, manteve o nome de Santo 
Antonio, posto pelos mesmos demarcadores ; com 
esta particularidade, que o facto de sahir no Iguassú 
já não era hypothetico, mas positivo. 

As duas côrtes, portanto, adoptaram n'aquellas 
paragens a mesma divisa estipulada no mallogrado 

·tratado de 1750 e que os seus commissarios, de 
commum acordo ,haviam reconhecido e demarcado. 

Teve de proceder-se á nova demarcação, isto é, 
os demarcadores do artigo VIII do tratado de 1777 
não tinham de ir procurar novos rios em terreno 
de todo desconhecido, e sómente lhes corria o 
·dever de repetir o reconhecimento;· já feito em 
1759, e rectificar as observações e descripções dos 

_precedentes demarcadores. 
Não obstante, os cornmissarios h espanhoes não 

hesitaram em I Jí78 em levantar a questão, já de-
·Cidida, a respeito do verdadeiro Pcpiri-guassú e 
Sai.1to Antonio, pretendendo que fossem outros exis-
tentes mais acima. 

Tal foi a origem da controvúsia, que ainda 
hoj~ perdura e que não teve solução entre as côrtes 
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de Portugal e Hespanha porque, em consequencia 
da guerra que annullou o tratado de 1777, não 

.tiveram tempo de examinar a inesperada pretenção 
e de pronunciar-se e entender-se sobre ella. 

A questão está, entretanto, resolvida por- sua 
natureza, e pelos precedentes, letra e espirito dos 
antigos accordos internacionaes, e pelo que passamos 
a ex pôr servindo-nos dos mesmos dados que fez tão escla-
recidamente so bresahir o Sr. Visconde do Rio Branco. 

O Pepiri-guassú, reconhecido em 1759, é o pri-
meiro rio notavel ou que se possa chamar ca u-
daloso e que entra no rio Uruguay pela banda 
septentrional acima do seu Salto Grande. 

O exame dos dous tratados mostra que, segundo 
os princípios que professavam as côrtes de Portugal e 
Hespanha, tiveram ellas muito em mente, appro-
ximar a linha divisoria dos Saltos Grandes do Uru-
guay e Iguassú, afim de que estes ficassem como 
balizas naturaes e indestructiveis da demarcação. 

A linha do Pepiri-guassú e Santo Antonio está 
cm conformidade com aquelle pensamento. 

E não ha que duvidar de sua situação. 
As latitudes foram assignaladas. 
O Pepiri-guassú entra no Uruguay pela margem 

direita ou septentrional pouco mais de um a legua 
acima do Salto Grande deste rio na l.atitude de 
27° . 91 23". 

O Santo Antonio desagua no Iguassú pela 
margem austral ou esquerda aos 25° 35' 4" de· la-
t itude. . 

Antes d'este rio não se encontra, pela margem 
austral do Iguassú, a partir de sua confluencia com 
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o Paraná, senão pequenos arroios, dos quaes o 
.maior e unico notavel foi denominado S. Francisco, 
distante de Santo Antonio uma legua e tres quartos . 

A largura do Pepiri na sua foz é de 52 toezas 
e 5 pés, e a do Santo Antonio de 35 toezas. 

As nascentes de ambos estão assignaladas, e 
partem da serrania que separa as aguas do Uru-
guay e Iguassú. 

Estes e não outros, considera-ndo todas as par-
ticularidades notadas na demarcação de l 7 Sg, eram 
os rios divisorios ; e nenhuma duvida podia haver 
a tal re speito, porque no plano de operação ap-
provada pelo Governo da Hespanha, o vice-Rei de 
Buenos-Ayres, segundo expõe o Sr. Marquez de 
Paranaguá, teve o cuidado de declarar ,a lat itude 
da foz do Santo Antonio achada pelos primeiros 
demarcadores, e ainda porque o principal commis-
sario Hespanhol, nas instrucções dadas a Gu~1din 
para o reconhecimento da foz do Pcpiri-guassú, poz 
a seguinte nota , cuja materia colhêra do referido 
plano: 

« La barra del Pepiri-guassú se halla en la 
latitude austral de 27º, g', 23", y cuando el Uru-
guay está vaso se descubre) en la entrada de dicho 
rio, una pequena is la, y en la punta del Leste 
~e la misma barra un desmonte de arboles, en 
cujo parage se dej ó uno de 18 piés de altura en 
la demarcacion pasada, · mui facil de reconocer asi 
por esta marcà, como porque se gravaron en el 
una cruz e los caracteres R. F. , ano de l 7 Sg. >> 

O geographo H espanhol descobrio em 4 de Agosto 
de 1788, ao oriente do Urugu-ay-puytá, um rio que de-
• 



26 

nominou Pequiri-guassú, e que elle e os de s~a 
Nação consideraram como o verdadeiro Pepiri-guassú, 

A respeito . deste rio, conhecido pelos portu-
guezes e brasileiros com o nome de Chapecó, ex-
pedia o commissario Albear em 17 de Novembro 
de 1 789 a Oyarvide as seguintes instrucções : 

(( Siendo importante al servicio de Su Majestad 
reconocer y levantar el piano del rio que enten-
demos ser el verdadero Pepiri-guassú, descobierto 
por nuestro geógrafo de la primera division D. Joa-
quin Gundin, y que entra en la Uruguay como 
seis leguas á oriente del Uruguay - puytã por la 
ribera septentrional, he determinado poner á cargo 
de Vmd.) la execucion de esta obra, fiando de su 
celo e actividad su mas cabal desempeno. 

<( Para hacer aqui un servicio aun de mayor 
imP.ortancia, si el rio corriendo muchas leguas sa-
liese a campo limpo, como se puede esperar del gran 
caudal y anchura de su boca, procurará Vrnd. 1 

averiguar con toda deligencia; ya informado y au-
xiliado de los habitantes de la campofia, que los 
podrá ver, ya guiado de las conjecturas fisicas á 
que le induzca naturalmente la vista ó configuracion 
dei t erreno, se hay en aquellas imrnediaciones otro 
rio cuyas vertientes confronten e puedan ligar-se 
con las de nuestro Pequiri y que fluyendo al se-
tentrion vaya a desaguar en el Iguassú. 

(*) (( La existencia de un tal. rio que és mu.Y 
probable, podrá inclinar a las Côrtes á elegir le p:Jr 

(' ) Memori as do St'. VisC>Jnde ele Cabo-Frio. - Docum ento n. 6, 
seg unda sé rie . 
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linde1"0 en lugar de Santo Antonio) que unicamente 
seiiala el tratado como fronteri°\O o que equivocada-
mente nombraron Pepiri los antiguos demarcadores) 
tomando le po1· tal) .Y á que nos otros podremos !amar 
Pepiri-mini) para evitar nuevo çrro ó equivocacion . . n 

O Commissario Albear tinha a consciencia de que 
o Santo Antonio reconhecido pelos primeiros de~ 

marcadores, formava, na intenção das côrtes com 
o Pepiri-guassú tambem por elles reconhecido, a 
fronteira entre o Iguassú e o Uruguay. 

A exploração alli ordenada não era execução de 
instrucções dos dous Governos contractantes , era 
evidentemente um recurso que se empregava, para in-
.duzir as duas cortes a alterarem o que tinham so-
lemnemente ajustado. 

Se a exploração não tivesse resultado favoravel, 
se nella se não descobrisse o desejado contravertente, 
o novo rio que os Hcspanhoes repentinamente sus~ 
tentaram ser o verdadeiro Pepiri dos tratados, perdia 
esta qualidáde, e subsistia como parte integrante da 
fronteira o Santo Antonio dos primeiros demarcadores . 

E tão conscio estava o Commissario Hespanhol de 
que o direito convencional existente não favorecia a 
sua pretenção que não deu por certa a adopção do pro-
curado rio como parte da fronteira, e apenas disse que 
a sua existentia poderia induzir as côrtes a preferil-a. 

Este rio foi encontrado e Oyarvide o percorreu 
em pequena extensão, é o que os Hespanhoes e ainda 
hoje chamam os Argentinos Santo Antonio-guassú, 
mas a sua descoberta só servio para enredar um ne~ 
gocio tão simples e para 'legar ao Brasil e á Republica 
a.s difficuldades em que se achám envolvidas. 

f 
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Entre estes dous Estados a questão foi discutida 
_pela primeira vez em r 857 e resolvida depois de 
refiectido estudo e maduro exame pelo tratado de 14 de 
Dezembro do mesmo anno. 
. Assignado este . tratado pelos respectivos Ple-
nipotenciarios foi em 1858 submettido e approvado 
pelo Senado em 24 e pela Camara dos Representantes 
em 29 de Setembro. 

Pelo Brasil foi logo considerado como acto con-
sumado , dependendo unicamente para ser lei in-
ternacional da simples formalidade da troca das 
ratificações. 

Prenuncio de seria desintelligencia entre o Brasil e a Republica J\rgen-
tirra em conseqnencia do mallogro dessa negociação 

Tendo expirado em 14 de Agosto d' aquelle anno 
( l 858) o prazo de 8 mezes marcados para preencher-se 
essa formalidade, estando ainda pendente a discussão 
no Congresso os ajustes sobre limites e extradição 
celebrados no anno anterior, propoz o Governo da 
Confederação (*) em IO de Setembro a prorogação 
por mais seis mezes , a.fim de que; mediante o 
voto das Camáras podessem produzir os devidos 
effei tos internacionaes. 

Estava então em seu auge a segregação política 
de Buenos-Ayres. 

Depois da victoria de Monte-Cazeros no anno 
de 1852 tratou-se de organizar definitivamente a 
Republica. 

(•i Doe . n. 4, l ' séri e . 
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Esta reorganização te ve logar em S. Nicolas de 
los Arroyo3 em 3o d ~ Maio d'aquelle anno. 

O general D. Justo José de Urquiza recebeu 
a investidura dos poderes nacionaes na qualidade 
de Director Provisor.io. 

Buenos-Ayres desconheceu as deliberações to-
madas naq uelle accôrdo, e separou-se das demais 
províncias argentinas. 

Preoccupado com esta dissidencia e não ha-
vendo meio de accommodação,procurou a Confederação 
o apoio do Brasil. 

Enviando a esta Capital em r85g um Ministro 
incumbido de negociar o tratado definitivo e com-
plementar da Convenção de paz de 27 de Agosto 
de r828, confiou-lhe ao mesmo tempo o encargo 
especial de promover-se uma alliança com o Imp erio 
afim de chamar a província de Buenos-Ayres ao 
gremio da União. 

· Essa · alliança e apoio material solicitados por 
aquelle Governo não poude ter o assentimento do 
Brasil, attenta a sua politica de abstenção e da mais 
perfeita neutralidade nas contendas e desavenças in-
ternas de seus visinhos . 

O incidente a que nos referimos teve o seguinte 
resultado : 

O Governo da Confederação declinou em I4 de 
Junho- de 1859 (*) da proposta que fizera em 10 de 
Setembro de 1858 para a prorogação d prazo 
afim de poder-se ratificar e effectuar-se a troca das 

(*) Doe. n. 5, 1• série . 
• 
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ratificações quando terminasse a discussão deste im-
portante assumpto nas duas Gamaras. 

Já se havia verificado a troca das ratificações 7 

e convertida em lei a convenção :fluvial de 20 de 
Novembro de 1857 dentro dos limites dos dous 
Paizes. 

Não havia motivo algum plausível para adiar a 
dos outros tratados concluídos no Paraná pelo 
Sr. Visconde do .Rio Branco. 

A mensagem do Presidente de 10 de Maio 
d'aquelle anno assim se enuncia, submettendo á 
approvação do Congresso esses ajustes : 

« O Governo de S. lVI. o Imperador do Brasil 
nos deu um testemunho mequ1voco do dese jo 
de estreitar cada vez mais os vinculos que unem 
o Imperio com a Confederação Argentina. Ambos 
os Governos, de accordo em tão illustradas e pa-
trioticas vistas , ajustaram algumas convenções que 
reclamavam as relações de fronteiras , o commercio 
reciproco, e a naveg~ção :fluvial, no interesse commum. 
e no das demais nacões. 

11 Gracias á las buenas disposiciones de ambos 
Gobiernos y ai merito de sus dignos plenipoten-
ciarios se proveyó á la necessidad que ambos Paises 
sentiam de tratados que fijasen definitivamente sus 
respectivos limites, asegurasen la extradieion de los 
criminales y aplicasen a !os grandes affi.uentes del 
Plata los principios que reglan en Europa la navi-
gacion :fluvial. » 

Á vista desta manifestação que tanto infiuio 
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para a sanc~·ão legislativa destes ajuste-s, respodeu 
o Ministro brasileiro em Paraná em 1º de Agosto (*). 

Approvados pelo Congresso esses ajustes, o que 
falta para .que elles tenham pleno effeito? Unica-
mente a troca das respectivas ratificações. 

O praso marcado para esta formalidade expirou~ 

e é este o obstaculo que vê o Governo Argentino 
para a conclusão de tão necessarios e solemnes 
accordos. 

Este praso é uma disposição transitoria e evcn· 
tual, a sua observação rigorosa como a sua alteração, 
é acto de mera execução e que, portanto, não de-
pende do poder legislativo. 

As razões dadas pelo Ministro das 
Exteriores, na sua mencionada nota de 14 
são in1procedentes. 

Relações 
de Julho, 

En tendia elle que não era conveniente abrir-se 
nova negociação para a indispensa vel prorogação do 
tempo em que . devia verificar-se a troca das rati-
ficações, em quanto não se resolvesse a questão 
pendente com Buenos-Ayres. 

A prudencia aconselhava tambem que não se 
desse andamento a este negocio em vista da excitação 
que haviam causado os debates nas Camaras. 

Poder-se-ia dizer que aquella sancção encerrava 
em si idéia de que prestaria o Governo do Brasil 
a sua cooperacão moral e material para obter a 
reincorporação d'aq uella Província ao seio da 
Nação. 

(°) Doe. n. 6, fa série . 
• 
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Estas razões eram mais espec10sas do que , 
reaes. 

A dissidepcia de Buenos-Ayres era anterior á 
celebração dos tratados e ella não impedia que 
fossem elles negociados. 

O Governo e o Congresso, usando das facul-
dades, que lhe davam o pacto de União de 3o de 
Maio de 1852, não hesitaram em dar a sua appro-
vação a esses ajustes internacionaes. 

Haviam sido elles negociados sem outras con-
dições ou outro objecto além do que n'elles se ex-
pressava. 

O tratado de limites reconhecia a fronteira que 
era assignalada, assim pelo uti possidetis dos dous 
Paizes como pelas antigas estipulações entre Por~ 

tugal e Hespanha . 

Era a mes_ma linha divisaria que se via traçada 
na carta corographica da Confederação, publicada em 
1855 por ordem do Governo Argentino. 

O de extradição consultara os interesses reciprocas 
dos dous Estados . 

Por todas estas razões confiava o Governo do 
Brasil, como manifestou o Ministro Brasileiro, em que 
seriam em breve, os alludidos ajustes, obrigações per-
feitas entre elle e a Republ-i.ca Argentina . 

Era este o. es tado da questão até que reassumia 
o Governo de Buenos-Ayres eni Abri l de 1862 as 
faculdades que lhe foram conferidas por Decreto de 
12 d'aquelle mez e anno para representar a Republica 
nas suas relações internacionaes. 
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Novos ajustes para resolver a questão pendente 

Nestes novos ajustes mantemo Brasil as mesmas 
bases para a determinação da fronteira estipulada no 
tratado de 1857. 

A Republica Argentina retracta-se e desconhece 
o uti possidetis e, só admit.te como bas~ o tratado de 
1777 com a interpretação dada pelos commissarios 
Hespanhoes da ultima demarcação e Oya~vide no 
.anno de 1789 e 1791. 

MISSÃO DO SR. BARÃO DE AGUIAR DE ANDRADA 

Quatorze annos depois de restabelecida a paz na 
Republiea Argentina, ( 1876) tomando parte nas 
negociações para o ajuste das questões pendentes 
.entre aquella Republica e a do Paraguay, o Barão de 
Aguiar de Andrada, acreditado provisoriamente como 
Ministro do Brasil em Buenos-Ayres, recebeu ordem 
para reatar a que ficara pendente em 1859 com o 
adiamento proposto pelo Sr. Bedoya. (*) 

Propoz aquelle Ministro que fossem afinal adopta-
dos os limites do tratad;a de i4 de Dezembro de 18571 

declarando que o ·assumpto já estava bem discutido, 
e ficara suspenso só por falta de uma mera formali-
-0.ade, a troca das ~atificações. 

Deu isto lagar a uma nova discussão tomando-se 
por base aqu.elle tratado, ·modificado pelo Sr. Irigoyen, 
·então Ministro das Relações Exteriores, nos seguintes 
"termos: 

• (") Doe . n. 7, l ' série . 
3 
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Declarou aquelle Ministro que no art. 2° fizera' 
aquelle tratado referencia ao reconhecimento de r 7 59 
para assignalar a linha divisoria pelo Pepiri-guassú 
e Santo Antonio, como se havia estipulado no art. r º; 
mas que este reconhecimento não tivera resultado 
definitivo, p.elo que foi necessario nomear-se •novas 
commissões ou partidas demarcadoras, 

Para evitar, pois, toda a difficuldade antecipada 
sobre es!e ponto, lhe parecia conveniente, omittindo-se· 
aquella referencia, estabelecer que os rios acima men- ' 
cionados se determinassem tendo-se pres.entes os tra-· 
balhos, explorações e reconhecimento praticados no· 
seculo passado por ordem dos Governos de Hespanha 
e Portugal. 

Parecia-lhe tambem que, para terminar definiti-
vamente as discussões sobre limites, se devia esti-
pular que em caso de desaccordo entre os respectivos 
commissarios fossem consultados os seus Governo$, 
e, se estes não chegassem amigavelmente a uma 
transacção sobre os pontos controvertidos,se recorresse 
á decisão arbitral de um Governo amigo. 

A esta proposta respondeu o Governo do Brasil', 
sendo Ministro dos Nego cios Estrangeiros o Sr. Mar-
quez de Paranaguá: · 

<t Que o memorandum de 26 de Novembro de 1857, 
que acompanhou o .tratado do mesmo anno, bastava 
para mostrar o direito do Brasil á fronteira, descripta 
no art. rº, e considerando bem todos os fundamentos 
alli expostos, não podia o Governo Imperial deixar de 
sustentar aquelle direito e de insistir pela adopção do 
que foi esti p\llado em 1857. 



35 

Podia-se supprimir a referencia ao tratado de 1750, 
uma vez que se reconhecesse no no,vo tratado a posição 
dos dois rios alli designados. 

As idéas do Sr. Irigoyen não eram acceitaveis. 
O terreno litigioso é conhecido pelos trabalhos 

dos exploradores Portuguezes e Hespanhoes com os 
quaes concordavam documentos posteriormente publi-
cados na Republica Argentina ; e era desnecessario 
sujeitar a juízo de terceiro um negocio já perfeitamente 
elucidado, quer quanto ao facto, quer quanto a di-
reito. 

A posse secular da fronteira descripta excluio 
qualquer duvida a este respeito. >> 

Então propoz o Ministro Argentino que os rios 
Pepiri-guassú e Santo Antonio fossem determinados 
pelos demarcadores, em 'v,ista das instrucções expedi-
das em 17 .de Janeiro de 1751 para a execução do tra-
tado de r 7 5o. 

Esta nova proposta não poude tambem ser acceità: 
era, por outros termos, a mesma que já tinha sido 
rejeitada, tanto mais que prescindia-se dos trabalhos 
da primeira demarcação que já davam por limites o rio 
Pepiri ou Pequiri, isto é, o Pepiri-guassú, e o seu con-
travertente, isto é, o Santo Antonio. 

Ambos tinham o vicio capital de levar em seu seio 
G germen da discordia, e o de autorizar implicitamente 
contra o que tinha sempre . sustentado o Governo do 

,Brasil, a reproducção das pretenções.dos commissarios 
Hespanhoes da segunda demarcação. 

Nada se adiantando no proseguimento da discus-
são, propoz o Sr. Marquez de Paranaguá que se elimi-• 
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nasse o art. 2° do tratado de 14 de Dezembro de 1857 1 

·e se redigisse o art. 3° que passaria a ser o 2° nos ter-
mos seguintes : 

«Depois de ratificado o presente tra tado, as duas 
altas Partes contractantes nomearão, cada uma, um 
commissario para, de commum accordo, procederem 
no termo o mais breve á demarcação dos mencionados 
rios Pcpiri-guassú e Santo Antonio, de conformidade 
com a estipulação do art. iº, a qual assenta no pr111c1-
pio do utipossidetis. 1> 

O Ministro Argentino fez, o que não era de espe-
rar, as seguintes considerações : 

« No tendria inconveniente, dice S. E., em arre-
glar ai art. 3° que passará a ser el 2°, la frase «la cual 
se funda en el principio dei utipossidetisn, si le encon-
trase facil colocacion, tratandose de dos Naciones, cujos 
títulos derivan de otrós que fijaron anteriormente 
sus limites por tratados internacionales claros y pre-
cisos. 

·« Considero que el uti possidetis es perfectamente 
ÍLlvocado entre los Estados Americanos que dependie-
ron de una sola soberania y que tienen frontcras inde-
terminadas y confusas. Las circunscripciones territo-
riales, en cse caso, fueron dependientes de una juris-
diccion comun, y se fijaron por actos administrativos 
que no teniendo caracter permanente, se alteraban por 
la voluntad dei soberano. 

<e Pero tratandose de Estados, cuyos títulos deri-
v:rn de pactos internacionales en los que se han desi-
gnado los rios y puntos que sirven de division, no me 
parece posible una esti pulacion fundada en el uti po~st-

f 
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detis, que solo se acepta cuando, á falta de limites es-
tablecidos, se sanciona provisoria e definitivamente la 
posesion. 

« Estando distantes de pretender renovar las anti-
guas cuestiones que dividieron à los Gobiernos de Es-
pa.fia y Portugal, podriamos conceliar los interesesy 
princípios comunes, aceptando el espiritu de los arti-
culos 16 y 19 del tratado de 1777, y redactando los en 
esta forma: 

« Los comisarios nombrados tendrán presentes 
que la demarcacion de la linea divisoria debe atender, 
como estipularon los Gobiernos de Espa.fia y Portugal 
em 1 º de Octu bre de 1 777, á la conservacion de lo que 
cada uno poseia en virtude del citado tratado. 

· « En caso de ocurrir divergencias entre los comi-
sarios, sobre la ejecucion del presente tratado , procu-
raran concordalas provisoriamente , sin proceder por 
vias de hechos a efetuar alteracion . alguna, y darán 
cuenta á los respectivos Gobiernos, para que re suelvan 
definitivamente los puntos que originen la desidencia. n 

Entende hoje o Governo Argentino que o princi-
pio do uti possidetis não pode ser admittido para ext~e
mar a fronteira dos dous Paizes, por haver tratado vi-
gente que determina com clareza a l·inha divisoria . 

A Hespanha nunca possuio um palmo de terra 
entre os rios do litígio, e por isso rejeita essa base em 
que principalmente se baseou o tratado de 1857 , e 
invoca o tratado de 1777 1 como ac_ro internacional vi-
gente, em contradição com o que declarou no protocollo 
que acompanha aquelle tratado. 

9 I 
O sentido dessas retractações é bem claro. ! 
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Não pode por sua parte allegar actos possessorios 
no territorio contestado, e as questões suscitadas pelos 
commissarios Hespanhoes da segunda demarcação po-
dem favorecer as suas pretenções áquelle territorio. 

Já s.e provou que o tratado de 1777 foi annullado 
pela guerra de 180 l, não transmittindo, portanto, 
obrigação alguma·ás colonias Hespanholas e ao Brasil; 
era preliminar, o começo de uma negociação sujeita a 
muitas contingencias, e o definitivo dependia de in-
forrna~ões e de operações que deviam ser praticadas 
para se especificarem os limites. 

Não ha tratado; e em presença deste facto in-
·contestavel, a não se proceder por meio de transacção, 
só resta o recurso do utipossidetis.' 

O Governo Argentino já tinha acceitado esta base 
ao ,negociar o tratado de l 857. 

Continuou em 1880 a discussão com o fallecido 
Conselheiro Pereira de Souza,e1Úão Ministro dos Nego-
cios Estrangeiros, sem nenhum resultado. 

O Governo Argentino julgou então mais facil re-
solver, por si só, a questão, e por Decreto de 16 de 
Março der 88 r dividia em cinco departamentos o territo-
rio de Missões , pouco antes transferido do dominio Pro-
vi'ncial para o nacional, dando-lhe um Governador. 

Dispunha assim de territorio Brasileiro nessas 
paragens . 

. Este procedimento era intoleravel, ·e se nelle 
proseguiss e aquelle Governo, teria de ser repellido 
com quaesquer meios para ser mantida a 'soberania 
nacional. 

Felizmente não se deu execução áquelle Decreto 
na parte que interessava ao Brasil. 

(' 
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Negociação de 1882 e 1883 

MISSÃO DO SR. BARÃO DE ARAUJO GONDIN 

Por convite do Governo Imperial, que preferia 
·sempre evitar por meios conciliatorios conflictos inter-
nacionaes, entrou-se em ·nova negociação, propondo o 
Ministro Brazileiro em Buenos Ayres em 29 de Julho 
de 1882 que o art. 2° do tratado de 1857 fosse substi-

·.tuido pelo seguinte: 

((Os rios Pepiri-guassú e Santo Antonio, de que 
trata o artigo antecedente são: o primeiro, o affiuente 
que desagua na margem direita ou septentrional do 
Uruguay, pouco mais de uma legua acima. do salto 
grande, e na latitude de 27º9'23"; e o segundo, o contra-
vertente daquelle e pómeiro affluente importante que 
entra pela margem austral ou esquerda do Grande de· 

'Coritiba ou Iguassú, a partir da confiuencia deste com o 
Paraná, e sob a latidude de 25°35'. Ambos elles nascem 

·de um mesmo plano no cume da Serrania que dnride as 
.aguas dos rios Uruguay e Iguassú, e os seus manan-
.ciaes distam apenas cerca de quin.he1ntos passos, um 
-do outro, entre 26°10', e 26°12' de latitude; correndo o 
Pepiri-guassú com o rumo direito de 15°S.O. e o Santo 
Antonio com o de 26°12' N. O.n 

O Governo Argentino, respondendo em 3o de Ja-
neiro de 1883, regeitou esta proposta e fez outra. 

Disse elle : 

« Por los hechos relácionados, de ac.uerdo con los 
.antecedentes historicos, habrá notado V. Ex. que el 

" punto a resolver está circunscripto à la determinasion 
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y reconocimiento del contravertiente inmediato al Pe-
quiri. 

« Animado como está, este Gobierno de los mas 
vivos deseos de conducir la cuestion de una manera 
justa, como corresponde á dos N aciones que se dis-
pensan reciproca deferencia, habria visto con gusto· 
que el de V. Ex. inspirandose en iguales senti-
mentos, hubiese propuesto alguna medida que, con-
formandose con el limite ya reconocido, tendiese a:. 
completar la determinacion de la linea con la designa-
cion dei contravertiente mas inmediato tambien 
reconocido, en su origenes, por el geografo Espafiol 
Oyarvide en la ya citada operacion de 1791 (*) , con lo-
cual quedaria concluydo el deslinde entre los dos Na-
c10nes. 

« Pero aceptar la sugestion de V. Ex. en la forma 
que viene propuesta , emportaria renunciar inmotivada--
mente á territorios sobre los cuales se considera con 
derecho la Republica. 

« Piensa, pues, este Gobierno que podria conti-
nuarse la demarcacion por el contravertiente del 
Pequiri, ligando los origines de uno y otro por una 
linea que divida la serrania intermedia y que será rela-
tivamente corta , segun lo comprobó Oyarvide, para lo 
cual se nombrarian las respectivas comisiones. 

<( Con esto quedarian difinitivamente trazados los: 
limites de los dos Países en toda la extension que 
les corresponde, y si , como no es de esperarse, surgiese 
alguna dificultad en la ejecucion, seria resuelta por 

(*)Doe . n. 2- Exploração de Oyarvide, unica base das reclamações 
·Argentinas. • 
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ambos Gobiernos, ó se adoptaria cualquer otro arbítrio 
para la sol usion ». -

Em resposta a esta proposta disse o Governo Bra-
sileiro : 

. « Si o Governo Imperial acceitasse, pela sua parte, · 
esta proposta, renunciaria igualmente o seu direito á 
fronteira constituída pelo verdadeiro Pepiri-guassú 
e pelo verdadeiro Santo Antonio. Isto não póde fazer . 

. « Entretanto, convencido o Governo Imperial do 
direito que t em o Brasil á fr.onteira, que defende, con-
scio da boa fé com que o Governo Argentino, de seu 
lado, o combate, e certo tambem de que àmbas as po-
tencias nutrem o mais sincero e cordial desejo de 
resolver a questão de accôrdo com os princípios da 
justiça, salvando seus respectivos direitos ; 

« Considerando que nem os rios da questão , nem 
tão pouco a zona litigiosa por elles comprehendida, 
foram em tempo algum explorados por Brasileiros e 
Argentinos com o fim de praticarem por si .as ex-
plorações realisadas pelos Portuguezes e Hespanhoes 
no seculo passado ; 

<< Considerando que deste exame, feito de com-
mum accordo, e conjunctamente, deverá resultar 
ainda mais luz para a questão; 

«E dese jando de sua parte dar mais uma prova 
de sinceridade de seus sentimentos , e certeza de 
seu direito 1 resolve ti propôr ao Governo Argentino, 
como agora propõe, que seja nomeada por ambos 
OS· Governos uma commissão mixta. de pessoas com-
petentes, em igual numero , para explorar os qua-

• tro rios Pepiri-guassú, Santo Antonio, Chapecó e 
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Chopim1 que o Governo Argentino denomina Pe-
queri-guazú e Santo Antonio-guazú, e a zona 
por e!les c9mprehendida 1 levantando a planta exacta 
dos rios e de toda zona litigiosa, idéas aliás em_ sua 
substancia lembradas ao Governo Iinperial pelo Sr. 
Irigoyen em I 876. » 

Tendo sido esta proposta acceita pelo Governo 
Argentino, offereceu-lhe o Governo Imperial um pro-
j ecto de tratado e de instrucções para os Commissarios 
exploradores. Tambem foi acceito com urna pequena 
modificação quanto ao logar em que se faria a troca 
das ratificações. 

A proposta argentina veio acompanhada de um 
memo1"andum e a do Governo Imperial de um contra 
me111orandu111 1 que não foram publicados nos nossos 
annaes diplornaticos,1nas que externam os fundamentos 
que tiveram os dous negociadores, como1 se vê de suas 
conclusões. 

CONCLUSÕES DO MEMORANDUM ARGENTINO 

Se ha demonstrado con la autori'dad de · 1os do-
-curnento"s, hechos y antecedentes invocados. 

1 .º Que la demarcacion de 1759 fué equivocada 
y contraria ai plano é instrucciones de las côrtes. 

2. º Que el error ó dcsacierto de los demarca-
dores provino : I º 1 de haberse guiado por la asse-
veracion de un índio que habia andado, una sola 
vez, cuando nifio por esos par ages; 2° 1 de no haher de-
terminado con exactitud la -situacion del U ruguay-
puytã, que debia servir de punto de partida ; 3° de 
no haber remontado el Uruguay-guazú en el trayccto., 
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necessario hasta encontrar el Uruguay-Puytã, y mas 
<i.delante el Pepiri ó Pequiri. 

3. º Que la demarcacion por ellos practicada 
.quedó sin valor alguno por el tratado de 1761 y 
no puede ser invocada en esta cuestion. 

4. º Que e] tratado de l 777 está en completo vigor 
y es el unico titulo y antecedente aplicable á la 
.cuestion de limites, de acuerdo t ambien con el aFti-
culo 3° del tratado de l 778. 

5.º Que ese tratado no fué anulado, ni caducó 
por la gl)erra de 1801 entre Espafia y Portuga l, 
porque fijaba limites divisorios creando derechos 
bajo la garantia reciproca de los dos Soberanos y 
porque no fué espresamente anufado ni modificado 
por el tratado de Badajoz, todo de acuerdo con los 
pnnc1p10s y jurisprudencia del Derecho interna-
.cional. 

6. 0 Que ·por ese tratado se modificó en su mayor 
parte la linea de division que trasa ba e! de 1750, 
retrovertiendo territorios que la Espafia h abia por 
este cedido á la Corona de Portugal, y so lo se con-
:Servó la comprendida entre e! Uruguay e Iguazú. 

7. º Qu'= los rios á que se refere el tratado de 
I 777 son por conseguient e el verdadero Pequiri y 
-cl contravertiente que desagua en el Curitiba; que 
no hay motivo) ni razon alguna para afirmar que, 
por ha ber empleado la denominacion 'Pepiri-guazú 
y San Antonio, quisiera dar subsistencia á la demar-
·cacion de 1759 que habia sído espresamente anulada: 

Que esa .demarcacion equivocada fué una de las 
.causas del tratado de anulacion de 176r. 
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Que el Pepiri no es el Pepiri-guazú y el tratado 
nombra en primer termino al Pequiri. 

8. º Que el uti possidetis invocado no es aplicable al 
caso en cuestion, en contraposicion á los limites de-
terminados por el tratado, por que ni ha habido 
ni puede alegarse posesion regular, ni puede aceptar 
se el tratado en parte y rechazarlo en el resto. Tam-
pouco es dado alegar posesion en lo que no se ha 
poseido como sucede en la área comprendida entre 
los nos en disputa. 

9. º Los demarcadores de 17881 89 y 9 l, suie1-
tandose á las disposiciones y espiritu del tratado 
de l 777, y á las instrucciones de _ su mandato d~

termináron, de conformidad con los Portuguezes, lasi-
tuacion del Uruguay-Puytã y buscaron, esploraron 
y det .erminaron, con concurrencia de los mismos 7 

la situacion del verdadero Pequiri, al que denomi-
naron Pequiri-guazú para distinguirlo del que equi-
vocadamente designaron los demarcadores dei 59. 

lo. El tratado de 1857 no puede ser invocado en 
esta cuestion, segun los principios del Derecho In-
ternacional , porque no fué ratificado ; péro si se lo 
citara como antecedente, habia de estarse á la ley 
condicional de su aprobacion, por la cual se de-
signaron como limite los rios mas orientales, ó sean 
lo s de las demarcaciones de 1788, 89 y 9i. 

l l .. La Republica no ha renunciado á sus dere-
c hos de dominio. por acto alguno, ni ha disistido de 
hacerlos va ler con arreglo á los terminas dei tratado 
vigente. 
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12. Los mapas y cartas geograficas modernas no 
tienen caracter oficial, ni pueden ser citados como 
prueba de rem•ncia, disistimiento ó cesion de dere-
chos desde que no revisten la forma que tales actos 
req uererian para producir efecto. 

Los que unicamente pueden servir de antece- . 
dente en la cuestion son los de la época anterior 
á los tratados, los que se hécieron en tiempo de 
estos, ó los que su bsiguieron á las operaciones de 
demarcacion. 

La carta original manuscrita de r 749 que serv10 
para e! tratado de r 7 So, factos posteriores é instruc-
ciones que se dieron á los comisionados, sitúa e! 
Pequiri a! oriente de la bóca de! Uruguay-Puytã. 
Ese mapa subsiste porque, si fué anulado e! tra-
tado y sus efectos, no pudo serio la situacion ver-
dadera de los rios. 

Los antiguos mapas de! Brasil situaban ·igual-
mente al Pepiri ó Pequiri a! oriente de! Uruguay-
Puytã y los planos de los geografos que inter-
vm1eron en las demarcaciones, lo hacen de! mismo 
modo. 

Las consideraciones espuestas, fundadas cn datos 
y antecedentes irrefutables, demuestran con claridad 
los derechos de la Republica al territorio .en cuestion. 

Ella no ha desconocido, ni por un momento, la 
conveniencia y la necesidad de terminaria por medios 
amistosos y equitaüvos, como corresponde a dos na-
ciones que se estiman y que estan destinadas á vivir 
en la mejor armonia1 estrechando sus intereses y cor-
diales relaciones. 

Obrando, pues, con justicia y sõmetiendose á las 
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razones del derccho y de la historia , la controversia di-
biera cesar por un reconocimiento franco y explicito de 
los derechos de la Republica al territorio cuestionado. 

CONCLUSÕES DO CONTRA MEMORANDUM BRAZlLEIRO 

De tudo quanto fica exposto sahem clara e 111-

contestavelmente as seguintes conch1sões : 
I.ª O tratado de l 3 de Janeiro de 1750, de-

terminando que cada uma das partes contractantes 
ficasse com o que então possuía, e traçando a fronteira 
pelo Pepiri ou Pequiri, e pelo rio mais visinho que cor-
resse para o Iguassú, reconheceu as posses do Governo 
Portuguez ao oriente destes dous rios. 

2.ª A demarcação de 1759 e 1760 foi feita muito 
regularmente e de inteira conformidade com o tratado 
d@ l 7 50 1 com as if!.strucções expedidas para a execução 
deste, com a tradição local e com o mappa organizado 
e publicado pelos Jesuítas cm 1722 e 1726. 

3. ª Ficou, portanto, reconhecido como pertencente 
a Portugal todo o territorio situado ao oriente dos rios 
Pepiri:-guassü e Santo Antonio. 

4. a o tratado de l 2 de Fevereiro de l 76I annullou 
o de 1750 1 mas não podia annullar o facto das posses 
Portuguezas ,, que delle não nascêra, porque lhe era 
anterior, e cuja existencia fôra nelle mesmo re-
conhecida. Este facto ficou subsistindo . 

5.a O tratado de 1750 não foi annullado porque 
houvesse vicio na demarcação feita entre o Uruguay 
e o Iguassú, nem por terem as duas partes contractantes 
mudado de idéia a respeito das respectivas posses, ou 
de accôrdo quanto á direcção d'aquelle trecho da fron-
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teira. Foi annullado por parte da Hespanha por causa 
da Colania do Sacramento que os Portuguezes não en-
tregavam, e da opposição dos J esuitas que não queriam 
abandonar as Missões cedidas a Portugal. 

6.• Subsistindo o facto da posse anterior a 1750, e 
não tendo havido vicio na demarcação, nessa, como ex-
pressá-o pratica do direitto de Portugal, deveria na-
turalmente assentar qualquer novo ajuste que se 
fizesse. 

7. • E nella com effeito, se fundou o tratado do 
r.º de Outubro de 1777, que , reproduzindo a fronteira 
de 1750, respeitou a posse então reconhecida; e, dando 
aos rios que a formavam os nomes postos pelos res-
pectivos demarcadores, sanccionou a demarcação por 
estes feita. 

8. • A intenção das duas côrtes a este respeito ficou 
manifesta nas instrucções expedidas para a execução 
do tratado de 1777 pelo Governo de Hespanha,, pelo 
Vice-Rei das Províncias Unidas do Rio da Prata, e 
pelo principal comm1ssano Hespanhol ao seu su-
bordinado. 

g.• Foi, portanto, nullo quanto os commissarios 
Hespanhoes nomeados em virtude do tratado de 1777, 

·fizeram para que a fronteira corresse por dous rios dis-
tinctos dos designados nesse tratado e inteiramente 
desconhecidos. 

lO.ª E, ainda quando o Governo Hespanhol , 
acolhendo e apoiando . a idéia dos seus commissarios , 
qrnzesse a substituição da fronteira . clara e so-
lemnem€nte ajustada, para que ella se effectuasse seria 
indispensave l o accordo de Portugal. . 

Ora, accordo não houve. Conseguintemente a 
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fronteira estip_ulada em r 7 5o e confirmada em r 777, 
·subsistio até ser o tratado desta data annullado por 
effeito da guerra de r 80 r. 

r r. Esta annullação continuou em consequencia 
dos seguintes acontecimentos : 

Guerra de r8o8. 
Transferencia da Corôa de Hespa:nha a Napo-

leão I, e logo depois a seu irmão. 
Independencia das Provincias Unidas do Rio da 

Prata sem que antes se renovasse o tratado de r777 
ou se fizesse outro que o substituisse. 

Reconhecimento da independencia dessas · Pro-
vincias por parte de Portugal, sem que tambem se 
renovasse o mesmo tratado ou se fizesse ou1ro accom-
modado ás novas circumstancias. 

Independencia do Brazil, proclamada quando ass im 
se achava indecisa a questão de limites entre Portugal 
e as referidas Províncias. 

r 2. Provada, como está, a annullação do tratado de 
r777, em que o Governo Argentino fun da o seu direito, 
é a questão resolvida pelo uti possidetis, como facto 
anterior ao tratado de r 7 5o nelle reconhecido e res-
peitado naquelle outro. 

r 3. O Governo Argentino, moralmente obri-
gado pelo tratado de r857, não pode ·rejeitar o uti possi-
detis como base do direito do Brazil, não só porque nelle 
assentam a~ disposições desse tratado, como tambem 
porque elle o reconheceu officialirtente por meio da de-
daração feita pelo seu Ministro das Re lações Exte-
riores nas explicações que deu na Camara dos Depu-
tados quando ella discutia o dito tratado no Paraná. 

14· Consequentemente a fron teira entre o Uru-
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guay e o Iguassú corre, segundo a demarcação de 1759 e 
I 760 1 pelos rios Pepiri-guassú e Santo Antonio. 

ADDITTAMENT O AO CONTRA-MEMORANDUM BRASILEIRO 

Dous pontos deixaram de ser refutados, a refe-
rencia ao tratado de 7778 e a modificação fe ita pelo 
Congresso ao art. 2° do tratado de 1857 (*). 

O tratado do Pardo de 1778 1 seguio a sorte dos de 
1750 e 1777 ; o compromisso de garantia contrahido 
pelas Corôas de Portugal e Hespanha para a defesa de 
suas possessões na America, era pessoal entre os dous 
soberanos ; não podia essa alliança obrigar as nacio-
nalidades americanas, depois de sua emancipação po-
lítica. 

J3.ealmente esse ponto não merecia as honras de 
uma refutação. 

Quanto ao segundo, transcreveremos o que em 
1882 expoz o Sr. Barão de Cotegipe. 

Allega-se um argumento novo para· debilitar a 
força moral do tratado de 1857, submettido á appro-
vação do Congresso nas suas sessõ2s de 1838. 

Da discussão, disse a Tribuna Naáonal, jornal 
semi-official de Buenos Ayres, resultou mudança ra-
dical no art. 2 ° 1 que ficou. assim redactado: 

«E' entendidp que os rios Pepiri-guasú e Santo 
Antonio, designados como limites no art. 2. 0 do 
tratado, são os que se acham ao oriente com estes no-
mes, segundo consta da operação, a que se refere 
aquelle artigo. n 

• (*) Conclusões 4°. e 10' . do Memorandwn Argen~ino . 
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E' licito duvidar da authenticidade de tal docu-
mento, que, além do mais, é contradictorio ; porquanto, 
si os rios designados são os que se acham mais ao oriente 
com os nomes de Pequeri-guassú e Santo Antonio, se-

. gundo consta das operações, a que se refere o art. 2• 

do·tratado, e se este artigo se re·fere ás operações e:ffe-
ctuadas em virtude do tratado de l 3 de Janeiro de 
1750, as operações, em as quaes não foram reconhe-
cidos nem demarcados outros ao oriente, não se en-
tende o sentido da emenda proposta. 

No espaço de vinte e quatro annos não houve co-
nhecimento de semelhante documento. Bastava que o 
Governo da Confederação o apresentasse para que o 
Brasil não ratificasse o tratado, e desnecessarias serão 
as desculpas apresentadas em as notas argentinas para 
justificação do quebrantamento do ajuste. 

O General Urquiza tem sído accusado de ignobil 
corrupção com grave injustiça ao seu caracter publico e 
particular, e com ingrato desconhecimento dos sêr-
viços qµe prestou ao seu Paiz. 

Se comtudo, é real a existencia do citado do· 
cumento, elle nada mais prova do que a duplicidade 
de uma das partes contractantes nas negociacões diplo-
maticas. 

Querem os Argentinos que o Congresso não hou-
vesse approvado aquelle tratado tal qual, quando, em 
nome do Presidente da Republica, declarou o Ministro 
das Relações Exteriores, em nota que dirigio em ro de 
Setembro de 1858 ao Ministro Brazileiro, (*) que la,. 
mentava que não se lhe désse logo execuçãq pelo unico 

(*)Doe. n. 4, 1·. serie. 
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motivo de haver expirado o prazo para a troca das 
ratificações ! 

Esta circumstancia era, no seu entender, de 
pouca importancia,porque, com à prolongação daquelle 
prazo, tudo ficaria sanado. 

Na discussão que se seguio, em 1859, (*) ao ped~do 
que fez aquelle Ministro, para que fosse esse prazo 
prorogado por mais seis mezes, nenhuma allusão foi 
feita a essa modificaçã'o, propoz elle apenas que se 
adiasse a discussão com motivos frívolos que rebateu 
cabalmente o Ministro Brazileiro. 

Por estas razões disse o Sr. Barão do Ladario no 
opusculo publicado no corrente anno, pag. 95, nota. 

« Como dar-se credito a isto ?» 
E accrescenta : 
« O Governo do Brasil não seria tão simples e tão 

inepto que, reputando-se com legitimo direito, desde 
que se constituio Nação independente, e desde que de 
novo se agitou a questão, á linha div'isoria constituída 
pelo Pepiri e Santo Antonio, subscrevesse, á ultima 
hora, á extorsão daquelle direito, ratificando um acto 
em que eram aquelles rios substituídos pelos que, 
desde muito antes do alludido ajuste, já se denomi-
navam Chapecó e.Chopim. » 

RESULTADO DA DISCUSSÃO 

O Contra-memorandum do Ministerio dos Negocios 
Estrangeiros destruio a inversão do direito e dos 
justos títulos com que fôra celebrado o tratado de 
1857. 

• (•) Does. ns. 5 e 6, 1 '. seríe. 



52 

Não podia o Ministro Argentino continuar em sua 
argumentação. 

A discussão estava esgotada, e o unico meio para 
evitar complicações era o que se propunha, de resol-
ver-se a questão depois de explorado por uma com-
missão mixta o territorio contestado . 

Desta proposta nascêo o 

(')Tratado de exploração concluido em Buenos-Ayres em 27 de Setembro 
de 1885 por uma commissâo mixta no territorio de missões .. 

Os commissarios dos dous Paizes deviam pelo 
art. 2° deste tratado, e de conformidade com as ins-
trucções anne?'-as, reconhecer os rios Pepiri-guassú e 
Santo Antonio e os dous situados ao oriente delles, 
conhecidas no Brasil pelos nomes de Chapecó e Chopim 
e que os Argentinos chamam Pequeri·guazl\ e Santo 
Antonio-guazú, assim como o territorio comprehendido 
entre estes quatro rios. 

Pelo art. 4° tinham de levantar em commum as 
plantas desses rios, do territorio que os separa e da 
parte correspondente dos rios que feeham esse territorio 
ao norte e ao Sul e de apresentar com ellas aos seus go-
vernos relatorios identicos, expondo tudo quanto pu-
desse interessar á questão de limites. (**) 

Dizem as instrucções annexas : 
<e Os demarcadores Portuguezes e Hespanhoes de 

1759 e r 788 determinaram as latitudes da nascente e 
da foz de cada um dos primeiros rios, isto é, do Pe-
piri-guassú e do Santo Antonio. 

( • ) Doe, n· 8, l ' serie. 
( *' ) Doe. n· 9. 
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Segundo as observações feitas em 1789 e 1791, 
como ~onsta da memoria de Oyarvide , está a foz do 
Chapecó ou Pequeri-guassú situada aos 27º 06' 5o" 
de latitude austral, e aos 5° oi 43" de longitude 
oriental de Buenos-Ayres, e a sua origem principal aos 
26' 43'50" de latitude au stral e aos 6° 26' 56" de lon-
gitude oriental. 

Segundo a mesma memoria a nascente do Chopim 
está situada a 735 toezas da do Chapecó. 

Abaixo desta nascente em um ponto que Oyarvide 
diz ser o mais conhecido d'aquelle rio se observou a 
latitude austral 26°30'50", longitude 6º27'38" . 

Por todos estes dados, e por varias circumstaricias 
notadas nas duas antigas demarcações, se deve gmar 
a co1nmissão em seus trabalhos. 

Na exp loração do territorio, comprehendido entre 
os quatro rios, a commissão mixta notará, com cuidado 
a direcção dos prineipaes cursos d'agua e suas nascen-
tes , das serras e montes e todas as particularidades, 
cujo conhecimento possa ter alguma utilidade. >> 

Nesta negociação modificaram os dous Governos 
as suas ex1gencias. 

Em 1876 pretendia o Governo Argentino, não uma 
simples exploração , mas uma demarcação effectiva, e o 
Governo Imperial resistia-lhe quanto á forma, porque 
das redacções suggeridas pelo Sr. Dr. Irigoyen tendia 
a levar a fronteira pelos rios Chapecó e · Chopim reno-
vando as pretenções . dos Commissarios da segunda 
época. 

E m 1882, quando se iniciou a negocia~ão, agora 
concluída, offerecia o Governo Imperial, como base, o 
tratàdo de 1857, e o Argen tino qlleria que se nomeas-



54 

sem Commissarios para fazerem a demarcação nomea-
damente pelo -Chapecó e Chopim. 

Pelo tratado de 28 de Setembro de 1885 não se 
tinha de proceder, desde logo, á demarcação; mas só ao 
reconhecimento ou exploração dos dous rios Brazi-
leiros, dos dous Argentinos e do territorio entre elles 
compreheridido, sem terem os respectivos Commissa~ 
rios de entrar em questÕ!'!S de direito ou de preferencia. 

Evitou-se assim os inconvenientes das discus-
sões que houve entre os Commissarios Portuguezes e 
Hespanhoes da segunda demarcação. 

Antes de expormos como foi cumprido estes compromissos 
internacionaes vejamos com que disposições ião entrar 
em campanha os Commissaríos nomeados por parte 
da Republica Argentina. 

Os trabalhos de exploração começaram em Abril 
de 1887. 

No opusculo publicado em princípios do corrente 
anno ,a que nos refe.rimos na introdução deste trabalho, 
·encontramos o seguinte : 

Diz o seu autor ter colhido o que passamos a ex-
pôr de fontes fededignas, o que acreditamos, e podem 
attestar os Commissarios Brazileiros) de alguns dos 
quaes creio terem provindo as informações, attenta a 
natureza destas. 

Mandaram os Argentinos com antecedencia, em 
. 1886, o seu Inspector de F lorestas, Gustavo Nierdelein, 
reconhecer o terreno. 

Este homem, de saude de f~rro e actividade pro-
digiosa, verboso e audaz, percorreu to.do o terri~orio 
·desde as cabeceiras do Pepiri-guassú até o Passo do 

(' 
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Jangada, na estrada do Porto da União; v1s1tou as fa .. 
zendas, indagou minuciosâmente de quantas pessoas se 
compunha cada familia, o numero de empregàdos e 
aggregados e da idade de todos : queria tudo saber ; a 
extensão das herdades, o que produziam, quantas ca-
beças de gado creavam, quanto exportavam, para onde 
e a que custo, fazendo uma completa estatisca da po-
pulação e producção ; e explicava este seu procedi-
mento aos incautos, dizendo que aquelle territorio 
todo era Argentino e em breve teria de passar para o 
poder da Republica para os livrar do pagamento de 
impostos e mais vexames, a que estavam sujeitos. 

Em Palmas chegou esse aventureiro a exigir, com 
arrogancia, que lhe fossem apresentadas as escripturas 
de venda, dados e outras informações, do que na qua-
lidade de Inspector de Florestas, tinha obrigação de 
tomar conhecimento. 

Mais tarde, em Setembro de 18861 reunio-se em 
Mon.tevideo a Commissão mixta para :resolver sobre 
a ordem dos trabalhos, e ahi se accord_ou que, sem de-
mora, se providenciasse sobre fornecimento de man-
timentos e se tomassem outras medidas para facilitar o 
seu desempenho. · 

Os Brasileiros mandaram segurar mantimentos, 
construir can.ôas e abrir picadas ao longo dos rios, nos 
logares onde não era mais possivel navegar. 

Os Argentinos deviam ter feito o mesmo; porém, 
em vez disso, mandaram üm commissario com seus 
ajudantes fazer reconhecimentos, exploração de ca-
beceiras de arroios que corriam para o Pepiri-guassú, 
uma picada de Paggi até a bocca desse rio pela margem 
direita do Uruguay, para por alli fazerem seguir 
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mantimentos, quando mais facil era irem pela margem 
esquerda, passando pela nossa colonia militar; no cam-
po Eré demoravam-se largo tempo; e, depois de estu-
dado aquelle terreno, seguiram para Palmas, e dalli até 
as cabeceiras do Chapecó e Chapim, levantando plan-
tas e regressando por Nonahay. 

Tudo isto tinha por fim conhecimento prévio, 
para poderem melhor se orientar quando se ence ... 
tassem OS· trabalhos, descuidando-se dos fornecimentos, 
de sua com.petencia, de sorte que quando desceram os 
commissarios subalternos o Uruguay para começar as 
suas operações pela bocca do Pepiri-guassú, ahi che-
garam e não encontraram canoas, nem mantimentos, 
tendo o segundo Commissario Argentino de descer 
aquelle rio até a colonia militar para prover-se de tudo, 
no que se consumia mez e meio, e, durante todo este 
tempo, esteve a commissão Brasileira esperando e 
gastando as suas provisões calculadas para subir o 
Pepiri-gua.ssú, e d'ahi resultou soffrerem serias pri-
vações , que poderiam ter sido fataes, se não tivesse"sido 
aberta picada bastante extensa, rio abaixo, com ca-
nôas de prevenção, e se por ahi, logo que a demora 
excedeu o prazo em que a partida pudesse alcançar as 
cabeceiras, não se fizesse descer novo fornecimento, 
que chegou, encontrando a Commissão Brasileira 
extenuada. 

No Chapim não havia canôas preparadas para a 
partida Argentina e as do Santo Antonio não eram 
sufficientes. 

Por. isso pôde se affirmar que os Argen:iinos não 
cuidaram em se preparar para O trabalho que á com-
missão mixta se commettera. 
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Em materia de instrumentos tambem não estavam 
bem sortidos~ tanto que trabalharam com os da Com-
missão Brazileira. 

Quando esta chegou a Palmas, soube que um of-
cial argentino estava abrindo picada para o Jangada, 
sem que para isso tivesse havido accordo com os Com-
missarios Brazileiros; o que a boa harmonia e lealdade 
exigiam. 

Ahi soube da propaganda dos Argentinos como 
senhores do terreno. 

Isto causou não pequenos embaraços á Commissão 
Brazileira. 

A cada passo perguntavam-lhe os moradores : se 
era real que tinham de passar para o domínio argentino. 

Apropria Camara Municipal de Palmas se _dirigio 
ao Chefe da Com missão Brasileira para saber qual era · 
o destino do Município ! 

. As instrucções vedavam aos Commissarios emittir 
qualquer opinião sobre a questão de direito. 

Observando-as, a Commissão Brazileira respondia 
sempre pelo seu chefe que só depois de concluídos os 
trabalhos é que se podia formar j uizo, accrescentando 
que não lhes desse isso cuidado, porque o Governo sa-
beria defender os interesses do povo. 

Com a mesma circumspecção não procediam os 
Argentinos, apesar das severas recommendações de seu 
chefe. 

Assim foi que um official superior disse em Pal-
mas : isto será nosso ou por bem ou pelas armas. 

Custa acreditar em tanta protervia ! 
Um ajudante Argentino havia mesmo ajustado a 

compra de algumas legoas de terra no campo Erê para 
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ahi fundar uma colonia ; os proprietarios foram á 
villa para assignar a escriptura, o que não se effectuou, 
porque o Sr. Barão de Cotegipe, tendo disto noticia 
telegraphou logo a todas as autoridades para que im-
pedissem tal venda. 

Um outro ajudante Argentino disse no RioGrande: 
<< Nós não queremos fazer conquistas, procuramos 

apenas um pedaço de terreno em que possamos acam-
par 25,óoo homens para auxiliar os Rio Grandenses 
quando quizerem §>eparar do Imperio. n 

Isto não teria importancia alguma se não viesse 
recordar as apprehensões do Ministro Portuguez Mar-
tinho de Mello, quando, em 1780, escrevia ao Vice-Rei 
do Brasil,Luiz de Vasconcellos, sobre a inconveniencia 
de se adiantarem os Hespanhoes ás cabeceiras de Santo 
Antonio e Pepiri-guassú e de se apoderarem de um. 
pequeno espaço de campos francos e que offereciam 
entrada para os estabelecimentos Portuguezes. 

Aquellle Ministro, uma vez que os tratados não 
faziam correr a linha divisoria pela cordilheira que fica 
a oeste do Pepiri-guassú e Santo Antonio, e determi-
naram que por estes rios fosse a divisa, já, em 1780, 
nutria apprehensão de que os Hespanhoes fiz'essem 
irrupções para o · oriente e fossem occupar o campo 
Eré, sonho hoje dos Argentinos, objecto da cobiça com 
que ficariam devassadas e a_meaçadas todas as suas pos-
sessões de Boa Vista Le Palmás. 

Deixemos ent1-etanto esta digressão para ·nos occuparmos 
exclusivamente das ope1·ações da Commsi'são Mixta. 

Esta commissão procedeo nas suas operações de 
eonformidade com as instruc·ções que acompanharam 

(' 
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o tratado de 1885 confirmou o resultado que tinha tido 
a demarcação de 1759 e 1760. 

Os seqs trabalhos vieram dar ainda mais luz á 
questão, assignalando bem a situação do verdadeiro 
Pepiri-guassú e Santo Antonio. 

Confrontando-se os diarios daquella demarcação 
de 1759 e 1760 com os da segunda em execução do tra-
tado de 1777 1 e cotejando-se isto com as ultimas ope-
rações dos Commissarios Brasileiros -e Argentinos, ( *) 
vê-se,que o rio Chapecó não tem, nem de leve nenhum 
dos caracteristicos do Pepiri-guassú e que I. º é este e 
não aquelle o rio da fronteira pelo lado do Uruguay; 

, 2° , que o sebl contravertente não pode ser o Chopin;, 
que não vem mencionado no mappa das côrtes, e não 
podiam nelle cogitar os negociadores do tratado der 777 
por não ser então conhecido; 3°, que os rios da fron-
teira desse tratado são os que mais se approximam do 
Salto Grande do Uruguay e do do Iguassú,como balisas 
rna!s naturaes ; nascem da mesma serrania e pelas pro-
ximidades de suas nascentes mais se ligam para formar 
aquella fronteira; 4°, que, portanto; nenhum valor tem a 
·descoberta de Gundin em 1788 e o assignalamento de 
Oyarvide em 1789 e 1791 de rios que ficam mais ao 
oriente, para a linha divisoria então tão disputada, e 
contra cujas aspirações sempre protestaram os Com-
missarios Portuguezes ; 5°, que tendo Oyarvide pro-
-cedido com manifesta infracção das instrucções de 6 
de Junho de 17881 rião. tendo tido approvação este seu 
procedimento das duas corôas de Portugal e Hes-

1 

( • \ Teixeira de i\1ello e Bariio do Ladario. Does., ns. 2 e 5 
:2: série. · 
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panha, subsiste a demarcação de 1759, e adquire toda a 
sua força a descripção desta linha .como foi estipulada 
no tratado de 1857, contra: o qual só se pronunciou 
o Governo Argentino desde as negociações de r876 
para estender seu dominio pelo territorio das Missões. 

Proseguimento dos trabalhos da Commissão mixta Brazileira e Argentina 

Durante as suas operações manifestou-se entre os 
respectivos Commissarios divergencia importante , que 
consta de uma acta ann exa ao Relatorio dos Negocios 
Estrangeiros do anno de 1888. (*) 

Nasceu essa divergencia da exploração do Rio 
Santo Antonio-guazú, conhecido pelo nome de Jan-
gada, no seu curso inferior até o Iguassú, no qual 
desagua. 

Entendia o Commissario Argentino que o dito rio 
devia tambemser reconhecido e o Brazileiro recusou-se 
a fazel-o officialmente, dando por motivo, entre outras 
razões, não estar o Jangada comprehendido no art. 2º 

do tratado como um dos rios que tinham de ser 
explorados. 

Este assumpto foi submettido á decisão dos dous 
Governos. 

Com quanto fossem dignos de apreço os escrupulos 
dos Commissaiios B~azileiros, o Sr. Barão de Cotegipe 
resolveu a questão com 'o seguinte fundamento : 

O tratado determina que sejam explorados, além 
do Pepiri-guassú e Santo Antonio, o Chapecó e o 
Chopim. 

{*)Documento n. 10, 1' serie. 
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o· Chopim, segundo a noticia que então havia, 
era o Santo Antonio Argentino, mas da exploração 
agora feita resultava se r este distincto daquelle, desa-
guando no Iguassú, distante delle uns duzentos ki lo-
metros a leste. 

Não alterava isto, entretanto, o que fõra pactuado, 
e este Santo Antonio devia, nos t ermos do tratado 
de 28 de Setembro de I88S, ser tambem explorado, 
não só até ao ponto a que chegou a exploração de 
Oyarvide, mas em toda sua extensão até a foz ,· não 
obtante ser este conhecido em parte pe lo nome de 
Jangada. 

Além deste reconhecimento 
tinha tambem de exp lorar uma 
intermedio . 

a commissão mixta 
parte do territorio 

1 

Os commissarios já haviam regressado ao logar de 
sua procedencia para occuparem-se em. trabalhos de 
gabinete. E em conseq uencia daq uella resolução 
tiveram de voltar ao territorio do litígio. 

O Santo Antonio-guazú ou Jangada foi por fim 
explorado em commum e reconheceu-se que não era 
contravertente do Chapecó e não podia servir de 
fronteira. 

DIVISÃO DO TERRITORTO POR VIA DE TRANSACÇÃO 

Quando o Governo Imperial se dispunha a en-
tender-se com o Gove_rno Argentino para terminar de 
uma vez o deslinde da respectiva fronteira, propoz-lhe 
este por meio de seu Ministro verbal e confiden-
cialmente , que se resolvesse o litígio por via de trans-
sacção. 
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Esta proposta foi apresentada em forma d!'.! pro-
jecto de tratado nos termos seguintes : 

« El Imperio del Brasil e la Republica Argentina ; 
Han convenido: 
1. º Em adoptar como linea definitiva de limites la 

mediana geometrica entra la linea reclamada pelo Im-
perio del Brasil e definida por los rios Pepir.i-guassú y 
Santo Antonio , y la reclamada por la Republica Ar-
gentina que marca los rios San Antonio-guazú de 
Oyarvide y Chapecó : 

2. 0 Queda entendido que la mediana geometrica 
á que se refiere el articulo precedente será constituida 
por una serie de puntos, ocupando cada uno el encontro-
de las paralelaslal Equador que cortaran las !incas li_ 
mitrofes reclamadas por las dos partes. 

Los gastos que demande el cumplimiento de 
este tratado seran hechos por partes iguales.» 

O Governo Argentino, emquanto não teve cer-
teza de desaguar o Santo Antonio-guazú no Iguassú, 
era de opinião que o territorio intermedio devia ser 
explorado; agora, depois de explorado em commum 7 

reconhece-se que despeja as suas aguas naquelle rio, 
cerca de duzentos kilomctros á leste da foz de Chopim, 
augmentando consideravelmente o territorio litigioso, 
propõe a divisão deste. 

Fal-o porque assim ficará com maior extensão de 
terras. 

A proposta ou projecto de tratado ·offerecido á 
consideração do . Governo do Brasil não poude ser 
acceito pelas seguintes razões: 

' 
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O Governo do Brasil já havia provado, e exube-
rantemente) que a Republica Argentina não tem direito 
á fronteira que pretende, pelos rios Chapecó e Cho-
pim, e que agora leva até o Santo Antonio-guazú de 
Oyarvide ou Jangada. 

(*) E ste Commissario começou em l 79 l o seu 
reconhecimento, mas ficou ignorando a sua direcção 
que é hoje conhecida. 

O Santo Antonio dos primeiros demarcadores 
corre do Sul ao norte; o Santo Antonio-guazú ou Jan-
gada corre primeiro para leste, e por longo espaço; 
e só depois vai voltando para o norte até desaguar 
no Iguassú. 

Nem este, nem o Chapecó, como se tem demons-
trado são os rios da ·linha que tem de separar o dominio 
do Brasil da Republica Argentina no territorio das 
Missões. 

O tratado de Santo Ildefonso do 1° de Outubro 
de 17771 fundando- se na posse, nos pontos estrategicos, 
a que mandou attender para defesa do que a cada uma 
das partes contractantes devia pertencer, e na de-
marcação ·leal e scientifica feita em 1759 ] e 1760; e 
despresando a dos Commissarios Hespanhoes que, 
afastando-se de suas instrucções, procuraram cavillosa-
mente em 1789 e 1791 1 contra a evidencia dos factos, 
encontrar rios que não estavam nas condições esti-
puladas para servirem de linha divisoria, resolveu 
manter o art. 5° do tratado de 17501 determin~ndo 

que os rios nelle desígnados para a divisa eram o rio 
Santo Antonio, segundo affiuente do Iguassú pela 

(") Teixei ra de Mello - Doe. n. 2, 2·. serie. 1 
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margem esquerda subindo o rio, e o Pepiri-guassú 
que desagua no Uruguay, pouco abaixo do Apetereby, 
os quaes ficam mais proximos dos saltos dos dous 
grandes rios, fecham o territorio de Missões, e perfeita-
mente se ligam pelas suas cabeceiras como verifi-
caram os demarcadores de r 7 59. 

O Governo Argentino não reconhece outro ponto 
de partida senão o tratado de 17771 e assim decidio, 

1 

por si mesmo, este pleito que aquelles Commissarios e 
pi:-incipalmente Oyarvide, fiel ás instrucções que rece-
bera de Albear, ou de motu proprio, com tanta tena-
cidade enredavam. 

As operações a que procedeu, nos a1111os de 1887' 
1888 e 18891 a Commissão Brasileira e Argentina 
esclareceram de todo a questão. 

Esse Jangada, novo Santo Antonio, proposto por 
Oyarvide para confluente do rio Chapecó a umas 200 

legoas mais ao oriente do Chopim, desconhecido em 
1777 e a que não se podiam referir os negociadores do 
tratado de 28 de Setembro de 1885 1 quando mandou 
explorar os quatro rios da disputa, tanto que foi pre-
ciso uma autorisação especial dos dous Governos (*) 
para ser tambem explorado, foi o que moveu depois de 
sua exploração o Ministro Argentino, o Sr. Moreno, a 
propor a divisão do territorio litigioso por uma linha 
geometrica tirada do norte ao sul, a iguaes distancias , 
de duas outras que marquem os extremos daquelle ter-
ritorio a oeste e leste. 

O Governo Imperial mostrou os inconvenientes 
dessa proposta, sendo o mais grave dar ao Brasil so-

(') Does. n. 11 e 12, 1· série. 
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mente, e pouco mais ou rnenos, a terça parte do terri--
torio, cortando ou não a Colonia militar do Chopim, 
e nem aceitou a idéia que lhe foi suggerida (*) de 
traçar . a fronteira pelo territorio elevado que se 
estende das nascentes do Pepiri-guassú e do Santo An-
tonio ás do Chapecó e do Chopim, e que divide o ter-
ritorio em duas partes quasi iguaes, dando á Republica 
Argentina a parte do norte e ao Brasil a do sul, na qual 
deverá ser comprehendida a Villa de Palmas, e qual-
quer outra povoação situada sobre o terreno elevado. 

CONSULTA DO CONSELHO DE ESTADO 

Este assumpto foi submettido ao Conselho d'Es-
tado por aviso do Ministerio dos Negocios Estrangeiros 
de 20 de Fevereiro de 1889 com os seguintes quesitos: 

1.º E' acceitavel qualquer proposta de transação 
que tenha por base a divisão do territorio litigioso, e 
em particular a que o Governo argentino!agora faz ? 

2. 0 Sendo acceita, deve ser comprehendido na tran-
sacção o territorio que accresceu entre o Chapim e 
o Jangada ou segundo os argentinos , Santo Antonio-
gnassú? 

3.º A acceitação de qualquer proposta de divisão 
exige o reconhecimento prévio do territorio inter-

..- - -medio ? / - - --
\ l I HtOA 
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4. 0 Se nenhuma proposra de transacção deve ser 
acceita, convém que se proponha ao Gove-rno Ar-
gentino o arbitramento ? 

Começou a discussão a 28 de Fevereiro (*). 
Nesta discussão foi unanimemente repellida a idéa 

de cessão de territorio nos termos da proposta argen-
tina) concordando todos no arbitramento para resolver 
a questão pendente, e terminar de uma vez este 
litigio, essas insistencias da Republica por interessei;; 
inconfessa veis. 

O parecer mais acceito foi o do Sr. Marquez de Pa-
ranaguá, a que adheriram os Srs. Visconde de Sinimbú, 
Vieira da Silva t~ Beaurepairê Rohan-

Aquelle parecer limitou-se a responder ao rº e 4• 
quesito~, e é táÓ luminoso, tão conforme a todos os 
precedentes da questão de direit6 1 sustentado sempre 
com os mais solidos fundamentos por parte do Brasil, 
que transcreveremos em sua integra : 

« A proposta do Sr. Moreno é concebida nos 
.termos que já publicamos. 

Com effeito, esta proposta comprehendendo 
territorio, cuja posse reconhecida expressamente pelo 
Governo Argentino, é exorbitante e de todo ponto 
inacceitavel. 

Tendo o Governo Brasileiro propost aoo argentino 
para evitar outras complicações, a exploração em 
commum dos quatro rios e terrenos litigiosos por meio 

(") Documento n. 3, l ' "serie. 
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de uma commissão mixta, não lhe parece a occasrao 
mais propria para formular-se qualquer proposta ou 
contra-proposta de transacção por parte do Brazil, 
sem attenção ao resultado dos trabalhos daquella 
commissão, que ainda estão in.completos. 

Isso desmoralisaria os referidos trabalhos, poderia 
até fazer acreditar que elles nos são contrarios como 
inculca a imprensa argentina, e por ultimo a proposta 
do Sr. Moreno. 

Comprehende-se que, nestas circumstancias, fa~ 

lhando a transação proposta, em contra-projecto1 

se a questão for submettida a arbitramento compare-
ceremos em condições menos vantajosas perante o Juiz 
arbitral. 

Accresce que o Governo Brasileiro, promovendo o 
tratado de 28 de Setembro de 1885, para effectuar-se, 
de cômmum accôrdo, a exploJação dos quatro rios e 
terrenos litigiosos, declarou que o fazia, esperando 
ainda mais luz sobre a questão, convencido do nosso 
direito á fronteira que sempre sustentamos do Pepiri-
guassú e seu contravertente, Santo Antonio, dos an .. 
tigos tratados, conforme foi reconhecido pelos Com .. 
missarios Hespanhóes e Portuguezcs e até pela Re-
publica Argentina no 'tratado de 1857, fronteira em 
verdade a mais natural, porque attende ás necessidades 
da defesa do Imperio, aos interesses políticos e admi-
nistrativos, respeitando o principio do utx· possidetú. 

E, pois, abrir mão, n'este momen.to e á vista de 
uma proposta tão exorbitante, de eselflrecimentos que 
afanosamente proc1Jravamos, não me parece razo,avel 

l 
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nem prudente, antevendo que afinal a qu2stão seria 
submettida a arbitramento. 

Os nossos trabalhos, feitos em eommum por Com-
missarios Brasileiros e Argentinos, estou persuadido, 
constituem subsidios os mais valiosos para solução da 
questão de direito que não devemos abandonar com 
tanta facilidade. 

Das plantas e informações não pode deixar de 
ter resultado a verificação de certos signaes caracte-
risticos, indicados nas antigas demarcações, taes como 
a posição tamanho e fórma da ilha e do recife que 
ficam na embocadura do verdadeiro Pepiri-guassú, os 
terrenos altos que medeiam entre as cabeceiras deste 
rio e do Santo Antonio, já mencionado no tratado de 
1777 e assignalado no mappa de Olmedilla, publicado 
dous annos antes, tudo virá confirmar o nosso direito e 
mostra~ mais uma vez a falta de fundamento da preten-
~ão relativa á fronteira do Chapecó e Chopim ou Santo 
Antonio-guassú, rios estes procurados e descobertos 
muito mais tarde, em 1778 e l79r. 
· · Assim que: 

Com a minha resposta negativa ao 1º quesito julgo 
· prejudicados o 2° e 3°. 

Quanto ao 4° e ultimo 'relativo ao arbitramento, 
direi que, se depois da discu_ssão apoiada nos novos 
esclarecimentos, não podermos chegar a um accôrdo 
para a solução da questão, como cor:vém aos altos in-
teresses das duas nações, e somente para evitar a 
guerra, devemos. acceitar ou propor o arbitramento 
confiado no nosso direito e na imparcialidade do ar-
bitro .)) 

Os pareceres dos Srs. Viscondes do Ouro Preto, 
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S. Luiz do Maranhão, Delamare e Conselheiro Ma-
noel Francisco Corrêa estão accordes, quanto aos di-
reitos do Brasil no territorio contestado, desistindo da 
plenitude destes rios só por via de transacção para 
evitar um mal maior , os azares e calamidades de uma 
guerra se houver fundado receio de romperem-se por 
este motivo as relações entre os dous Paizes. 

Em todo o caso, n'uma transacção não podia ficar 
comprehendido o territorio accrescido entre o Chopim 
e o Jangada , a que nunca chegaram as pretenções do 
Governo Argentino. 

Não se. julgou necessario o reconhecimento do 
territorio intermedio, entre os rios pelos quaes devia 
correr a fronteira, como se tinha prescripto á Com-
missão Mixta nas instrucçõ~s de 1885. 

O Sr. Marquez de Paran aguá occupou-se exclusi-
vamente da questão de direito, os outros Srs. Conse-
lheiros que não adheriram ao seu parecer, trataram. da 
questão de conveniencia. 

Inopportunidade da divisa.o do territorio litigioso 

A proposta do Sr. Moreno podia ser completamente 
combatida, continuando-se na questão de direito, com 
os factos deduzidos dos traba lhos da Commissão mixta, 
para a justificação a mais completa dos direitos do 
Brasil que, sem o menor fundamento, procurava emma-
ranhar a Diplomacia Argentina. 

Evi_tavam-se, assim, os inconvenientes indicados no 
parecer que integralmente transcrevemos do Sr. Mar-
quez de Paranaguá. 
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Uma contra-proposta Brasileira, como a que fora 
suggetida,· debilitaria o nosso direito, prejudicando-
nos perante o Juizo arbitral, e não se tirava todo o 
partido que nos offereciam as explorações ultimamente 
realisadas com tanto acerto no proprio t~rritorio da 
disputa. 

Se não chegassem a um accordo na questão de di-
reito os dous Governos, o arbitro em que elles concor-
dassem a dicidiria difinitivamente. 

Felizmente não progredio .esta discussão. Preva-
leceo unicamente a resolução de submetter-se a 
solução da questão de direito ao J uiso arbitral. 

O Sr. Rodrigo Silva, então Ministro dos Negocios 
Estrangeiros, apressou-se em dar conhecimento desta 
resolução ao Governo Argentino. 

O Sr. Quirino Costa, Ministro das Relações Ex-
teriores, disse em 24 de Maio de 1889 por tclegrapho: 

« Acceita-se a designação de um Governo Ameri-
cano, como arbitro, se 90 dias depois de firmado o con-
venio não se resolver directame·ntc a questão n. 

Esta idéia já havia sido suggerida pelo Sr. Irigoyen 
em 1876. 

Não era idéia do Governo Argentino precipitar os 
aeontecimentos, nada tendo podido obter do Governo 
do Brasil em 1876 e 1882, nada com a exploração da 
Jangada ou Santo Antonio-guassú de Oyarvide, nada 
com a sua proposta da divisão de territorio de todo 
inadmissível, para não comprometter ainda mais a sua 
posição neste conflicto, entendeu tambem que, para 
terminal-o amigav.elmente, seria mais conveniente para 
os dous Paizes adaptar esse alvitre. 

•: 
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Tratado de 5 do Novembro de 1889 para o arbitrameuto da 
questão pendente 

O Brasil adherio por nota de 18 de Março de I 857 
ao voto manifestado pelo Congresso de Paris no tra-
tado de 3 de Março de 1856 de recorrer-se a mediação 
de uma potencia amiga nos casos de dissenção interna-
cional antes de appellar-se para o meio extremo da 
força. 

Em Outubro de 1889 reuniram-·se em Washington 
os plenipotenciarios dos Estados Americanos, convi-
dados pelo Governo Norte-Americano para resolverem 
alguns assumptos de interesse politico e commercial 
para todos. 

As conferencias deviam. versar tambem sobre 
adopção d.e um plano definido ·de arbitramento para 
resolverem-se pacificamente todas as questões que 
possam existir ou venham a existir entre elles. 

Nas instrucções dadas ao seu plenepotenciario 
Conselheiro Lafayette, manifestou o Brasil o seu de-
sejo de concorrer tambem por sua parte para esse ac-
cordo de tanto alcance para a confraternisação entre 
Estados Americanos. 
. Nesta conformidade, e attentas as difficuldades que 
tanto perduram entre o Brasil e a Republiea Argentina, 
entenderam os respectivos Governos, poder, sem hu-
milhação para nenhum delles, recorrer á uma Po-
tencia amiga, como unico meio de resolver-se pa-
cificamedte a questão de fronteira. 

O Brasil, por sua parte, propoz ao Governo Ar-
gentino este alvitre, não como manifestação de duvida 
sobre o direito que ha sempre conscienciosamente 
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sustentado, mas para ser coherente com seus prin-
ci pios, e para dar mais uma prova de todos os seus es-
forços por manter inalteraveis as suas relações com 
aquella Republica. 

Quando se celebrou o tratado para decidir-se, de 
uma vez, por um Juiz arbitro de sua escolha, o con-
ílicto existente, ainda não estavam concluidos os tra-
balhos da commissão mixta: á vista delles ainda po-
deriam os dous Governos discutir entre si a questão 
de direito. 

Por isso estipulou-se: 

<r A discussão de direito que cada uma das altas. 
partes contractantes . julgar ter ao territorio em li-
tígio, ficará encerrada no prazo de 90 dias, con-
tados da couclusão do · reconhecimento do terreno 
em que se acham as cabeceiras dos rios Chapecó, 
Pepiriguassú e Jangada ou Santo Antonio-guassúr 
e só depois de terminado aquelle prazo será a 
questão submettida a arbitramento ». 

O Presidente dos Estados Unidos foi designado, 
expressamente, para dirimir este pleito internacional,· 
preparado o processo com as razões finaes em sus~ 
tentação do direito que allegassem cada um ter 
aos rios que desde 1876 era objecto de discussão, 
entre elles. 

Esta Potencia devia ter a preferencia no jul-
gamento final dessa causa que tinha de remover o 
germen de constantes controversias, entre dous 
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Brasil e a Republica Argen-
as suas instituições pelo 
Constituição Politica norte-

Era tudo de esperar do Governo que havia 
iniciado em W asington esse meio de afastar deste 
continente, tanto quanto fosse possivel, as calami-
dades des.sas lutas que tanto empeciam o seu desen-
volvimento no caminho do progresso e da civilisação. 

Em sua falta seria escolhida, para o desempenho 
de tão alta missão, qualquer outra Potencia que 
participasse do pensamento que havia presidido nas 
c<;>nferencias dos dous congressos Americano e Eu-
ropeu. 

O laudo do arbitro devia ser definitivo e obri-
gatorio e nenhuma razão poderia ser alle.gada para 
difficultar o seu cumprimento. 

A missão do arbitro ficou circumscripta ao se-
guinte ponto : 

A fronteira do Brasil e da Republica Argentina 
deve correr pelo Pepiri-guassú e Santo Antonio do 
tratado de lº de Outubro de 1777, celebrado em vista 
da demarcação de 17591 feita em commum pelos Com-
missarios Portuguezes e Hespanhóes, de accôtdo com 
os mappas e instrucções das duas corôas que lhes 
deviam servir de guia, ou pelos rios Chapecó e Chopim, 
sob a unica autoridade de Oyarvide, não obstante os 
fundamentos dos protestos solemnes com que se 
oppuzeram os Commissarios Portuguezes e as ex-
plorações ultimamente realizadas pela Commissão 
mixta Brasileira e Argentina em execução do tratado 
de I885 e instruccões annexas. 
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Ficou assim prejudicada a proposta de transacção 
ou cessão do territorio. 

Esta idéia não podia prevalecer depois de bem 
averiguados (*) os signaes caracteristicos dos rios 
Pepiri-gµassú e Santo Antonio com tanto acerto 
as-signalados na demarcação de 1759, pela Commissão 
mixta Brazileira e Argentina. 

~stado da questão até 15 de Novembro de 1889 quando foi proclamada a 
Republica no Brasil. -Adiamento da execução do tratado de 5 do 
mesmo mez e anno. 

Foi este um dos primeiros assumptos em que 
'fixou o Governo Provisorio a sua attenção. 

No meio do reboliço que produzio tão extraor-
dinario acontecimento na nossa existencia politica, 
mal chegava o tempo para o concerto das medidas mais 
indispensaveis á consolidação da nova ordem de 
coisas creada pelo movimento militar que acabou com 
a monarchia no Brasil. 

O Ministro das Relações Exteriores, que tanta 
parte havia tomado nesse movimento, sem prévio 
estudo da questão e de seus precedentes, começou 
a sua administração com um facto estrondoso, de pôr 
de lado os mais vitaes il~t eresse s de tres Estados, os do 
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, 
substituindo o tratado de 5 de Novembro de 1889, pro-
mulgado como lei internacional, por outro que só 
seria considerado definitivo para seus devidos effeitos 
depois de acceito e approvado pela primeira assembléa 
que fosse convocada. 

(')Teixeira de MeJlo e Bariío do Ladario, documento n. 2 e 4·, 2· serie. 
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Entrou em transacção: cedia á Republica Ar-
gentina 300 leguas quadradas na divisão do territotio 
litigioso, ficando pertencendo ao Brasil ·as Colonias 
militares do Chapecó e Chopim e salvas tambem as 
povoações de Bôa Vista e Palmas com que se com-
municam aquellas Colonias, e á Republica Argentina 
em commum com o Brasil o Campo Eré, por onde 
passa a linha divisQria, principal aspiração dos Ar-
gentinos. 

Não descrevemos precisamente essa linha por não 
ter ainda sido publicado o novo tratado. 

E' tão importante este assumpto, que esperamos e 
desejariamos mesmo, que seja exposto no proximo 
relatorio dos Negocios Exteriores de modo q-ue 
lhe tire a gravidade que lhe tem dado a imprensa. 

Se não foram attendidas as susceptibilidades · in-
ternacionaes, ahi está o Congresso para resolver; em 
todo o caso folgamos com a declaração que fez o 
Diario O.fficial de 16 de Fevereiro ·deste anno (1891) de 
que o tratado de 23 de Janeiro de 1890, não sendo 
approvado, voltaria a questão ao _ponto de direito 
estabelecido pelo de 5 de Novembro do anno prece-
dente áfim de ser resolvido pelo Juizo arbitral. 

Não negando patriotismo ao Sr. Quintino Bo-
cayuva cremos que fundou o seu procedimento no 
ja alludido parecer do Sr. Visconde de Cabo Frio, 
gue havia iniciado a idéa de transacção, comprehendida 
no questionario sobre que tinha de responder o conse-
lho de Estado, e nos pareceres de alguns de seus 
membros, dados só na hypothese d~ uma guerra e fôra. 
levado a elle pela pressão do Ministro Argentino e 
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pelas circumstancias melindrosas em que então se 
achava a nova Republica. 

O que fôr soará, como vulgarmente se diz, e só 
então poderemos apreciar os motivos porque não dei-
xou o Governo Provisorio correr o seu curso o processo 
do arbitramento, suscitando novas complicações se 
não for approvado, como não deve ser, pelo Congresso 
o tratado substitutivo que já encontrara ratificado e 
promulgado para o termo final da questão. 

· O Ministro Argentino, que tanto pugnava pela 
divisão do terreno litigioso, e levava essa transação até 
o Jangada, despeitado talvez por ter sido in liinine re 
jeitada a sua proposta é bem possi vel que se tivesse 
a provei ta do da nova ordem de cousas para insistir 
pela sua idéa, depois das . ultimas explorações, para 
evitar o arbitramento que, por tudo quanto temos 
exposto, não podia ser favoravcl ao seu Paiz. 

Era mais prudente aguardar a decisão do arbitro. 

Dissemos que d' ahi podiam vir complicações e se 
ellas já eram serias antes do primeiro tratado, mais 
serias ainda seriam depois de celebrado o segundo. 

Podia allegar o Governo Argentino que com este 
caducara aquelle, e renovar as. suas precedentes 
exigencias. 

Nada admiraria, e devemos nos recordar da sua 
negativa cm dar cumprimento ao compromisso de 1857. 

1 Nesse caso recorreríamos a arbitragem, que en-
'tendemos seria o Presidente dos Estados Unidos, 
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para, não como arbitro, mas como primeira Potencia 
Americana, intervir como medianeiro na execução do 
que fôra ajustado. 

Se ainda assim nada se conseguisse, era o caso de ap-
plicar o qúos ego ... mythologico, ou cortar o nó gordio 
com a espada de Alexandre. 

-, 





.CONCLUSÃO 
LITIGIO DAS .l'Y.[ISSOES 

DISCUSSÃO PELA IMPRENSA 

Concluiremos este nosso trabalho com a publi-
cação de alguns artigos alem de outros que o Jornal 
do Brap·z fez-nos o favor de inserir na sua folha. 

Estava então reunido o Congresso ordinario que 
tinh~ de tomar conhecimento do tratado celebrado pelo 
Governo Provisorio em 25 de Janeiro de 1890 e 
resolver, depois de considerar todos os precedentes 
e do mais profundo exame da questão, se devia ser 
elle approvado ou rejeitado. 

Tal sigillo se tem guardado sobre esta negociação , 
que começamos aquella publicação com conjecturas 
por mera deferencia ao Sr. Quintino Bocayuva. 

Veio a mensagem do Presidente e nada disse nella 
que podesse orientar o espirito publico. 

Apresentou-se o tratado que foi remettido a uma 
commissão especial de g membros para dar o seu 
parecer. 

Só então foi que se conheceu que tinha real-
mente havido cessão do territorio, que, sem mo-
tivo justificavel, puzeram de parte os negociadores o 
tratado de arbitramento pelo qual ficava terminada 
definitiva e pacificamente essa interminavel contro-
versia que tem trazido constant err:iente estremecidas 
as relações entre o Brasil e a Republica Argentina. 
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Transcrevemos textualmente esses artigos, porque. 
for~ecem elementos bastantes para que o parecer da 
commissáo seja o mais consciencioso . 

! M ia predominnnte do negociador do 
t.rnLado de ·J890, pAra reso lver a questão 
por motivos de co n,•eni enc.:ia. 

Jornal do Brnsil de 12 de Junho: 
Temos acompanhado a polemica entre o Novi-

dades e Correio do Povo sobre este litígio. 
Ahi corre impresso o livro do Sr. Barão do 

Ladario, partindo do presuppos to de haver cele-
brado o Governo Provisorio, pouco tempo depo'is de 
sua ascençáo ao poder, um tratado com a Republica 
Argentina , cedendo do territorio brazileiro em Missões. 

Estava provado pela discussão deste importante 
assumpto o direito do Brasil. 
.., Estava provado já pela applicação do uti possi-
detis, já pelas estipulações dos antigos tratados e 
os trabalhos de demarcação de tres commissões 
mixtas, duas por parte de Portugal e Hespanha para 
a execução dos tratados de 17 5o e 1 de Outubro 
de 17771 e a ultima por parte do Brasil e Republica 
Argentina para a verificação daquelles traba lhos. 

A execução do tratado de 28 de Setembro de 
1885 havia ilhdido as duvidas suscitadas pdos Com· 
missarios Hespanhoes nos annos de 1788 e 1791. 

Os Commissarios Brasileiros e Argentinos ha-
viam confirmado a demarcação de 1759 e era evidente 
que nenhum fundament o tinha o Commissario Hes-
panhol Oyarvide, para pretender que a linha divisoria 
entre os dous Paizes corresse, não pelo Peperi·guassú 
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e Santo Antonio no extremo oeste do territorio de 
Missões, mas muito mais acima ·pelo Chapecó e 
Jangada, rios de que não cogitaratn as duas metropoles 
e não eram indicados nas instrucções de 6 de Junho de 
1788. 

E' inegavel que o tratado de 14 de Dezembro 
de 18571 depois de bem discutidos todos os precedentes 
em vista dos trabalhos dos primeiros demarcadores, 
adquirio ainda mais força com a ultima exploração 
e que a questão de direito ficara resolvida definiti- . 
.vamente . 

E' um facto que, ainda assim, não foi possível 
chegar-se a um accôrdo, e que para evitarem-se serios 
conflictos convieram as duas partes contractantes 
em submettel-a a uma decisão arbitral. 

Sobrevieram os extraordiharios acontecimentos 
de 15 de Novembro de 1889. 

O Brasil mudou de regímen político, de Monar -
chia passou a ser Republica. 

Este successo foi immediatamente app laudido 
pelos: Estados Americanos. 

A Republica Argentina manifestou desde logo 
o seu desejo de dar ás suas relações com o Brasil 
nova direcção, e como visinhos viver em plena paz, 
removendo-se todas as diffiGuldades que as traziam 
s.empre estremecidas. 

Celebrou-se o . tratado para pôr-se termo de uma 
vez 'ás suas questões .de fronteira. 

Este acto não podia deixar de sorprehender a 
todos. 

Até hoje ignoqt-se qual o al_qi.lfce de suas esti-
)ulações, tal sigillo se tem guardado sobre a natureza 

6 
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desse pacto internacional que parece não ter sahido-
do gabinete dos Ministros e de nada mesmo saber a. 
respectiva secretaria das relações Exteriores para não 
ser divulgado erriquanto não fosse approvado pelos 
Congressos dos dous Paizes. 

Este sigillo fazia desconfiar. . 
E' má politica, a de occultar á Nação aquillo que· 

a ella mais· do que a ninguern interessa saber ; ex- ' 
traviar a opinião publica sedenta de conhecer como são 
zelados os seus interesses. · 

Dahi as conjecturas que tanto affectam o çredito do· 
Governo. 

Se foram attendidos aquelles interesses para que 
tanto mysterio, para que privar o povo de r ender a. 

· . devida homenagem a quem de direito ? ! 
Se não o foram porque fugir á .responsabilidade 

perante o paiz de quem emana o Go~erno o seu man-· 
dato, quando tudo mais tarde ou mais cedo se ha de 
revelar? 

Dizem uns que não foi respeitada a integridade 
nacional, que pelo tratado foi elle só o sacrificado, e 
neste caso o Barão do Ladario desempenha a mais 
nobre das missões, a de pugnar pela honra nacional,. 
como bom patriota. 

Dizem outros que o Governo Provisorio conse-
guio, logo depois de proclamada a Republica, o que 
nunca pôde fazel-o o Governo do antigo regirnen. 

Que o Governo monarchico já estava inclinado a 
terminar o litigio por via de transacÇ:ão ou cessão de 
territorio , como pretende' o Novidades, idéa de que só 
desistio, depois de ouvir o Conselho de Estado e de 

·convir o ~Governo Argentino no arbitramento. 
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Attribuem aquella idéia á 'versatilidade do Impe-
rador, de caracter timorato, -impressionado ·sempre 
com os horrores de uma guerra que parecia imminente. 

Foi depois pelo arbitramento, porque assim 
_evitavam-se aquelles desastres, desde que se compro-
mettessem ·os dous Governos a conformar-se çom O· 

laudo, qualquer que elle fosse. 
De qualquer modo acabava-se a contenda sem o 

recurso ás armas. 
Em contraposição affirma-se que o Governo Provi-

sorio terminara de modo muito diverso a questão pen-
dente, sem haver cessão de territorio por parte do Brasil 7 

evitando uma decisão arbitral, cujo resultado, apesar 
da respeitabilidade do arbitro, é sempre duvidoso. 

E por considerações de alta politica americana 
chegou-se a um accôrdo sem ferir as susceptibilidades 
do povo Brasileiro. 

Quaes estas considerações de alta politica, e em 
que sentido houve esse accôrdo, ninguem sabe, é ainda 
um segredo ! . 

E' sobre isto que desejariamos ouvir os redactores 
do Novidades . 

Emquanto isto não se fizer, autorisado pelo Sr. 
Quintino. Bócayuva, vi sto estarmos todos in albis 
sobre o pensamento realizado do Governo Provisorio, 
e o Barão do Ladario, estando a abrir-se as camar'as, 
serve bem ao seu paiz esclarecendo a questão e tirando 
as conclusões que tirou em um excellente folheto, 
deduzidas dos principios que nos apresenta a discussão 
diplomatica e os mais solemnes documentos. 

Se o Governo, no antigo regimen, fStava, como asse-
vera o Novidades, disposto a transigir, cedendo direi-
' 

.. 
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tos do Brasil no territorio contestado, quem o impe-
diria de continuar na discussão a que o provocara o Sr. 
H. Moreno e de concluir um tratado para pôr termo á 
questão tão debatida? 

Para que, repetiremos, ouvio-se o Cons elho de Es-
tado e recorreu-se ao arbitramento para que se resol- · 
vesse unica e definitivamente a questão de direito ? 

Póde-se suppôr, sequer por um momento, que o 
Governo Arge1úino renegasse de todó o seu passado 
desde r 876 até r 889 1 das pretenções que sustentára 
com tanto calor e persistencia, a ponto de propôr a 
divisão do territorio litigioso que levava até o Jangada 
depois que foi este explorado ? 

O Sr. Quintino Bocayuva disse ao zarpar para sua 
embaixada no Rio da Prata, a bordo do Riachuelo e 
ao despidir-se dos amigos, « voltarei da minha missão 
digno de meus concidadãos » . 

No seu regresso principiou a rosnar que havia 
cedido á Republica Argentina grande parte do terri-
torio de Missões comprehendendo o campo Erê, que 
tanto ambicionavam os Argentinos. 

Houve algum rumor no seio do proprio gabinete 
do Sr. General Presidente da Republica. 

Justificou-se o Ministro perante seus collegas que, 
depois de sua peroração, proromperam em bravos, feli-
citações e abraços. 

Tem agora de apresentar-se perante a represen-
tação nacional. 

Deus permitta que ahi encontre as mesmas ova-
ções e que se rompa emfim o mysterio e prove quedes-
empenhou c~m a maior lealdade a sua alta missão. 
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Desconhece o iiti possidetis do Brasil, 
contra todos os principias de direito e 
precedentes da questão. 

Jornal do Brasil de 18 de Junho de 18gi. 

O nosso primeiro artigo, publicado nesta folha, 
edição de 12 do corrente mez , não mereceu as honras 
de uma contestação. 

Paira sempre a mesma duvida sobre o modo por 
que terminou o Governo Provisorio o litigio das Missões. 

Esta reserva nos obriga a proseguir ou a'ntes a 
a encetar a discussão para pôr em claro este importante 
assumpto. 

Elle será opportunamente desenvolvido em todas 
as suas phases desde que começaram em 1857 as nego-
ciações entre o Brasil e a Confederação Argentina, du~ 
rante a Administração Provisoria do General D. Justo 
José de Urquiza. 

Se é certo que o Governo Provisorio cedeu do ter-
ritorio brasileiro na questão de limites pendente com a 
Republica Argentina como se propala e affirma o Sr. 
Barão do Ladario no seu livro publicado no corrente 
anno, e insiste na polemica que tem com a redacção do 
Novidades; 

Se é verdade que o Governo daquella Republica, 
assim como se retratou de seus compromissos contra-
hidos em 14 de Dezembro de 1857, convindo na linha 
divisaria pelos rios Pepiri-guassú e Santo Antonio, 
como foram demarcados pela commissão mixta Portu-
gueza e Hespanhola em 1759, em cuja conformidade foi 
celebrado o tratado de lº de Outubro de 1777, e tra-
çando essa linha como divisa entre QS dous paizes, 
chegou com o Governo do Brasil a um accordo para pôr , 
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tambem de ladó o tratado de 5 de Novembro de 1889, 
que já havia resolvido pacifica e definitivamente esta 
-questão secular por meio de arbitramento de uma po-
tencia amiga, prescindindo-se delle para entrar em uma 
transacção, embora com o quebran tame~1to da lll-

:tegridadt nacional ; 
Se contra os direitos inauferiveis e inconcussos do 

Brasil, demonstrado com tanta lucidez, no 111e111orandu?11-
de 29 de Novembro que servio de base ao tratado 
de 1857, aceito sem a menor reluctancia e restricção 
imposta pelo Governo e Congresso Argentino, sendo 
desprezadás as artimanhas dos exploradores Hespa-
11hoes em suas explorações de 1788 e 1791, prevaleceu 
.a ca villosa interpretação dada pelo commissario Oyar-
vide ao trat'ado de . 1777, impugnada sempre pelos 
·Commissarios Portuguezes ; 

Se nenhum outro titulo apresentou o Governo Ar-
.gentino para fundamentar as suas pretenções, a solu-
·ção dada a es tcass umpto pelo Governo Provisorio não 
tem justificação possivel, e merece pela sua gravidade 
.a mais séria attenção da imprensa e do parlamento bra-
sileiro como orgãos da opinião publica e da soberania 
nacional. 

Recorramos ao direito. 
Que o Brasil esteve sempre de posse de toda a 

.zona disputada, não o contesta e nem o pode contestar 
o Governo Argentino, se bem não admitta o uti possi-
.detis, como principal base para o deslinde da questão. 

Os principios doutrinarios do direito internacional 
-são estes : 

« Au demandeur, diz Wathel ( L. 2° 1 capitu.lo 2° 1 

.capitulo 18 § 337) il faut un titre 1 et on n'est obligé à 
' 
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avoir égard à son titre qu'autant qu'il en montre la va-
.lidité. Le possesseur pent clone demeurer en posses-
sion juqu'a ce qu'on lui fasse voir que sa possession 
est injuste. Tant que celas n'est pas fait, il est en droit 
de s'y maintenir, et même de la recouvrer par la force 
s' il en a eté depossedé. 

« Il n:est pas permis de prendre. les armes pour se 
mettre en possession d'une chose à la quelle on n'a 
.qu'un droit incertain et douteux. >> 

Abra-se qualquer outro tratado de direito das 
gentes, Weaton, Andres Bcllo, e tantos outros que se 
encontram em qualquer bibliotheca e não se lerá dou-
trina diversa . 

Estes pnncipios têm toqa applicação ao caso ver-
tente. 

Allega a Republica Argent ina direitos ao terri-
torio comprehendido entre o Pepiri-guassú e Santo An-
tonio ou Jangada , mas com que títulos? 

Posse não tem, com direito a reivindicai-a por 
,ur sido della esbulhada, ella foi garantida ao Brasil 
,pelos arts. 5° e 8° dos tratados de l 7 So e l 777 1 no pream· 
bulo daquelle e art. 16 deste : 

Nos seus provarás prova alguma dei-iva daquelles 
tratados, que aliás invoca como a unica fonte de escla-
recimentos para resolver-se o pleito. · 

As suas rasões finaes na discussão de direito 
exaradas no memorandum de 1883 foram illididas 
pelo coutra-menwrandum que lhe oppoz o Ministerio 
-dos Negocios Estrangeiros do Brasil. 

Foi por essa sua falsa posição que conveie na ex-
:ploração dos quatro rios em disputaL 
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Fez-se esta exploração e ficou evidentemente pro-
vado que os rios de Oyarvide não podiam ser os da de-
marcação de 1859. 

Nenhum delles, nem o Chapecó nem o Chopim 
nem o Jangada tinham os · caracteristicos assignalados 
com tanta precisão naquella demarcação, as suas nas-
centes não se ligavam para constituir a fronteira dos 
antigos tratados. 

Na margem septentrional do Uruguay e austral 
do Iguassú ou Rio Grande de Corityba, depois dos 
saltos, que nelles existem, não ha rio algum com os 
nomes de Pepiri-guassú e Santo Antonio. 

O primeiro, unico reconhecido em 1759 com este 
nome, foi o designado como começo da linha divisaria 
por ser o que mais se appr~xima do Salto Grande do 
Uruguay e nelle desagua aos 27º 9' 23" de latitude, e o 
outro, a que se deu este nome, o unico que lhe poderia 
servir de contra vertente para fechar aquella linha, o 
mais proximo do Salto do Iguassú, aos 25° 35' 04". 

Tudo isto foi confirmado na ultima exploração~ 
nada estava alterado na barra do Pepiri , a mesma ilha~ 
o mesmo recife e os demais signaes já reconhecidos. 

Era mais uma prova da lealdade com que defendia 
o Brasil os seus direitos. 

Desorientado o Governo Argentino com os re-
sultados dessas ultimas diligencias, não lhe apro-
veitando a. exploração do Jangada) só por extrema be-
nevolencia consentida pelo Governo do Brasil , não 
podendo proseguir nas suas reclamações, propoz a di-
visão do territorio. 

Era de todo inadmissivel uma semelhante pro .. 
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posta, apresentada sob a fórma de projecto de um 
tratado. 

Reconhecido o nosso direito, não era possível 
nenhuma transacção. 

Accresce que o Governo Argentino não pedia 
cousa certa .contra todos os princípios, os mais co-
mesinhos de jurisprudencia internacional. 

Havia um rio ao oriente do Uruguay Puytã que 
consideravam os Hespanhoes como o verdadeiro Pepiri 
ou Pequeri-guassú. 

O Chapecó foi chrismado por Oyarvide com este 
nome. 

O seu contravertente seria o Chopim, mais tarde 
o Jangada! 

Nem nas questões forenses nem nas internacionaes 
se permitte essa incerteza. 

« Il n'est· pas permis, já vimos em Wathel, de 
prendre les ,armes pour se mettre en possession d'une 
chose, à l'aquelle on n'a qu'un droit incertain ct 
douteux. » 

Tinha, portanto, a Republica de decahir de sua 
acção, ou excepção ao direito fundado do Brasil ao 
territorio contestado. 

Este direito lhe davam a posse, posse aliás nunca 
interrompida, os tratados e as explorações de 1750 
e 1889. 

As terras que lhe foram adjudicadas pelos antigos 
tratados não são baldias, estão em parte cultivadas e 
aproveitadas; algum.as o são só por escassez de popu-
lação, mas estão na mesma zona e lhe pertencem 
a justo titulo para pôr a coberto de é\lguma sorpreza as 
suas possesões effectivas. 
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Para melhor assegurar sena . mais conveniente 
que a linha de separação dos dous Estados fosse pela 
cordilheira que liga o saÍto do rio Un.iguay ao de Santa 
Maria no Iguassú, como lembrára em 29 de Agosto de 
1780 o Ministro Portuguez Martinho de Mello e Cas.tro. 

Se, por não estarem occupadas com estabele-
·cimentos brasileiros, pensa o Governo Argentino poder 
havel-as, com muito mais razão reclamaria o Brasil 
para fronteira dos dous Paizes aquel'la serrania como 
ponto estra~egico, medida de precaução para o futuro. 

Mas o Brasil está á defensiva, só mantém e sempre 
manterá os direitos que herdou de sua metropole. 

Sabe bem a Republica Argentina que não ha hoje 
na America territorio algum que possa ser considerado 
res nullz'us. 

Depois das bulas pontificias e do tratado de Torde-
zilhas, as que não foram o'ccupadas por d·ireito de con-
quista, ou por outro qualquer titulo, por outras nações, 
foram dedaradas do domínio das duas corôas de 
Portugal e Hespanha com direitos a elles, respecti-
vamente, as suas Colonias quando se tornaram inde-
pendentes em 1810 e 1822 . 

Descriminar este domínio foi objecto especial dos 
antigos tratados, e já que o Governo Argentino aceita o 
de 1777 como a unica fonte de direito, deve ·estar pelo 
que elle determ~nou sem os commentarios de Oyarvide 
que de nenhum modo o pôde invalidar. 

Em conclusão, o Governo Provisorio encontrou 
na sua ascensão ao poder, subsistente, o tratado de 5 
de Novembro de 1889. 

Não é de crer .que nos poucos dias que mediaram 
·entre aquella data e a de 15 do mesmo mez, em que foi 
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-derrocada a Mornachia ; se propuzesse o Governo Im-
perial a nullificar o arbitramento por um outro tratado 
de divisão de territorio,quando estava de todo terminado 
o pleito, e não incorreu incidente algum que o forçasse 
a abrir mão de seus direitos, já bem accentuados sobre · 
que tinha de pronunciar-se o Juiz arbitro escolhido li-
vremente pelas duas partes contractantes. 

Basta isto para contestar o editora! do Novidades 
do dia 13 do corrente. 

As razões em que firma a sua crença de que o 
Governo Imperial, ou antes o ex-Imperador estava já 
disposto a dividir com a Republica Argentina o ter-
r itorio do litigio, seja-nos permittido dizer, são imper-
tinentes para a questão e de nenhuma procedencia 
pela maneira pQr que são formuladas. 

Aquelle tratado era lei internacional e tinha de se 
lhe dar execução. 

Já não tinham lagar ulteriores reclamações do Mi-
nistro Argentino: 

Tinha que aguardar unicamente a decisão arbitral 
sobre a questão de direito. 

O Governo Pro"\risorio foi quem mudou de rumo, 
e preferia ao arbitramento a cessão do territorio brasi-
leiro; o que não po.dia nem devia fazer, fossem quaes 
fossem .as disposições em que se achasse o Governo do 
·ex-Imperador. 

A nossa convicção é que alguns erros commetteu 
nos ultimas temp<?S o Governo decahido, não durante a 
administração do Sr. Visconde de Ouro Preto, mas na 
de alguns de seus antecessores. 

Talvez tenhamos de externa,r a este respeito a 
nossa opinião, mas não no incidente a que se tem con-
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trahido a polemica entre a redacção do Novidades, o 
Barão do Ladario e Correio do Povo. 

Na impossibilidade em que se acha aquella re-
dacção de se entender com os seus contendores sobre 
um ponto controvertido, appella para a proxima dis-
cussão que se ha de ferir no Congresso. 

Declara ella que tambem de.seja a manutenção dos 
nossos direitos .. 

' Estranha, como já o fizemos no nosso precedente· 
artigo , que não se tenha dado publicidade aos do-
cumentos relativos ao tratado celebrado pelo Governo 
Provisorio afim de que a opinião publica fique bem 
orientada e os membros da representação nacional, 
com os elementos indispensaveis para exercer com jus-
tiça as funcções de Juiz. 

Folgamos com esta declaração; estamos de perfeito 
accôrdo. 

Sentiriamos que uma redacção tão illustrada se 
puzesse em campo para discordar das manifestações 
tão sensatas, tão patrioticas que desperta o mysterio 
que guarda o Governo em assumpto que tanto interessa 
aos brios nacionaes. 

Cessão de territorio ; alliança reve-
lada por um membro proeminente do 
Governo Provisorio, Dr . Aristides Lobo. 

Jornal do Brasil de 25 de Julho de 189r. 

Foi distribuido pelos membros do Congresso O· 

relatorio de Janeiro do corrente anno, em que O· 

Sr. Quintino Bocayuva dá conta do que fez quando Mi-
nistro das Relações Exteriores. 

Quanto ao tratado celebrado entre o Brasil e a Re-
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publica Argentina declara que não se publicava a 
integra por terem assentado os respectivos Governos, 
de commum accordo, em conserval-o em segredo até 
que fosse submettido ao Congresso nos dous Paizes. 

A mensagem do Presi dente da Republica, apre-
. sentada ao Parlamepto Brasileiro, em r5 do corrente, 

diz apenas o seguinte : 
« Opportunamente vos será presente esse tratadon. 
Sabe-se agora que o tratado tem a data de 25 de 

Janeiro do anno proximo passa do. 
Depende de sua apresentação ao Parlamento Bra-

sileiro o saber:se de que modo se realizou essa nego-
ciação, quaes as suas clausulas e até que ponto foi o 
Brasil prejudicado. 

Anciosos todos esperam o relatorio do actual 
Secretario das Relações Exteriores para tirar a limpo 
toda essa meiada e apreciar-se devidamente o deslinde 
da questão. 

As apprehensões, porém, fundam-se em pre-
sumpções vehementes de que naquelle ajuste interna-
cional, não se attendeu, e antes sacrificados foram os 

· interesses e direitos nacionaes. 
Se ha juízos temerarios, a culpa é do Governo 

que não orienta o espírito publico para que não se 
extravie. 

Haverá sessão secreta para occultar á Nação o 
enredo em que andou a negociação ? 

Continuarão, assim,as conjecturas que força é con-
fessar, não são de todo destituidas de fundamento? 

A discussão pela imprensa terri. sido util, e por ella 
os congressistas poderão ir formando o seu juizo. 
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Que houve cessão de territorio não ha hoje quem 
o duvide . 

Se não tivesse havido essa transacção, teria O· 

Governo desmentido os boatos, era este o seu dever. 
Quem cala consente, quem não deve não teme ;. 

é o qu.e geralmente se diz. 
O que levaria porém o Governo a ceder de nossos 

direitos territoriaes, e sacrificar assim tão profunda-
mente os interesses do paiz ? 

Novas conjecturas! 

Tratar-se-hia de intervencão e auxilio material da ' . 
Republica Argentina para manter a ordem e a paz na. 
recente emergencia política do Brasil ? 

Nega isto o Sr. Dr. Aristides Lobo no artigo pu-
blicado no jornal Novidades, edição de 18 do corrente. 

Membro proeminente do Governo Provisorio, 
com elle solidario em asstimpto tão grave, acre~itamos 
na sua palavra honrada.· 

Estamos certos de que o primeiro Governo que 
surgio do extraordinario advento de 1 5 de Novembro· 
não encetaria a sua alta missão de regenerar o nosso 
Paiz com essa degradação moral que lhe attrahiria a 
execração publica. 

Chamar forças estrangeiras para subjugar dis-
senções intestinas, seria um attentado inqua lificavel 
que repelliria a soberania nacional. 

Assim o pretendeu o Governo da confederação e.m 
1858, depois de celebrado o tratado de 14 de Dezembro 
de 18571 mas foi esta proposta que soube-se mais tarde 
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era a condição incubada para a ratificação daquelle 
tratado, repellida pelo Governo Imperial, que soube 
manter-se neutro entre ella e o Estado dessidente 
de Buenos-Ayres, pelo principio de que não é licito a 
Governo algum envolver-se nas questões internas de 

· outros estados. 

Foi este, como se sabe, o principal motivo que teve 
' o governo do General Urquiza para retratar-se daquelle 
compromisso solemne que )á havia merecido o assen-
timento do Congresso Argentino. 

Te.ria o Sr. H. Moreno com esse precedente feito 
um semelhante offerecimento para obter o tratado 
de 25 de Janeiro de 1890 em substituição do de 5 de 
Novembro, celebrado no tempo da Monarchia e que 
já havia terminado pacifica e definitivamente este 
pleito internacional? 

A Republica Argentina; assevera o Sr. Dr. Aris-
tides Lobo no seu citado artigo, não regateou, nem 
poz preço algum á abertura de suas relações diplo-
maticas com o Brasil nem o Governo Provisorio lhe 
acenou de perto ou de longe com quaesquer concessões. 

Então qual foi o pensamento que presidio ás 
novas negociações ? 

Ouçamos o Sr. Dr. Aristides : 

<(O Governo revolucionario, ~diz elle com louv'avel 
e a maior franqueza, nos dias difficeis que. atravessava , 
não podia deixar de ter em - grande consideração . o 
procedimento fraternal e gentil da Republica visinha , 
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disputando como disputou a prioridade no reconhe-
cimento á face do mundo das instituições republicanas 

, que acabavam de ser inauguradas.» 
E accrescenta: que não podia ser indifferente aos 

bons officios tão espontanea e generosamente offe-
recidos para a Republica nascente, no momento me-
lindroso cm que se achava graças ás correntes dynas-
ticas em presença dos Governos da Europa, armados . e 
em uma situação de prevenção de animo, visinho de 
passiveis rompimentos . 

Logo, em troc él de uma alliança proposta e aceita, 
foi o que resolveu o Governo revolucionaria a abrir 
mão do tratado de arbitramento, na questão de 

· d_ireito, para pagar serviços eventuaes que nos 
poderia prestar o Estado visinho na hypothese figu-
rada, repartindo com ella grande parte do territorio das 
Missões. 

E' o que se deduz logicamente do que fica exposto 
e o que promette desenvolver o expositor quando 
se abrir esse processo diplomatico na representação 
nacional. -

Por serviços identicos não imaginarias mas reaes , 
foi que conseguia a França na Administração de 
Cavour em r86o a annexação ao Imperio de Nice e 
Duca-do de Saboya, para assegurar a sua fronteira por 
esse lado. 

Os factos historicos dão muita luz ás deliberações 
dos Governos, mas appellar-se para estes factos no 
cas~ vertente é uma perfeita irrisão. 

Vamos a uma outra hypothese, a necessidade de 
~eder territorio para evitar os horrores de uma guerra 
com a Republica Argentina. 
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Foi o qu; induzio alguns Conselheiros de Estado 
a dar o seu voto por uma transacção. 

Temor de guerra não havia. 
Approvando a Republica Argentina o tratado de 

5 de Novembro de 1889 1 mostrou evidentemente que 
queria resolver a questão amigavelmente. 

Removido este grave conflicto, o parecer unanime 
do Conselho de Estado foi pelo arbitramento . 

Foi o que se resolveu e esta resolução era a que 
devia manter o Governo Provisorio para evitar ulte-
riores complicações que se possam originar se não fôr 
approvado pelo Congresso o tratado de 25 de Janeiro 
de 1890. 

O Brasil não é a Bolívia nem o Paraguay nas 
questões de Tarija e do Chaco, para engrandecer 
ainda mais a Republica Argentina á cus ta dos direitos 
que elle tem ao territorio das Missões. 

Na eventualidade de uma guerra, com o favor 
da Divina Providenc ia, não perderia a sua influencia 
n a America como a perdeua Austria depois da batalha 
de Sodowa,dada a 3 de Julho de 1866 com o que trium-
phou a politioa de Bismarck, nem tão pouco perderia 
as suas legitimas p:::>ssessões em Missões, como perdeu 
a França em 1870 a A lsace e Lorena, na ultima guerra 
com a Allemanha, por traição do General Bazaine. 

Diz o Sr. Presidente na sua mensagem de 15 do 
corrente : 

«A conferencia- internacional de Washington re-
commendeu aos Governos nella representados a 
adopção de um projecto de tratado estabelecendo o 
arbitramento para a resolução de ql1estões que sobr,e .. 
venham entre estados americati.os. 

7 
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« Esre projecto, que recebeu fórma regular, foi fir-
mado por parte do Brasil e de algumas outras Nações 
amencanas. 

<( O tratado de 5 de Novembro de 1889 antecipou 
esse compromisso, a que já havia mandado o seu 
Governo prestar a sua adhesão, e era mais um mo-
tivo para respeitar o Governo Provisorio este prin-
cipio regulador das relações entre aquelles estados em 
suas complicações internacionaes e o unico que podia 
terminar digúa e definitivamente a questão vertente. >» 

Sil encio profundo elos t erm os ela nc-
gociaç.ão ; offensa á sob erania nacional. 

Jornal do Brasil de 20 de Jqlho de 1891 : 

Os jornaes de r 5 de Julho corrente transcre-
vem a seguinte declaração do dia r 3 do Sr. Quintino 
Bocayuva, negociador do tratado de 25 de Jan'eiro 
de 1890: 

<1 Não desejo ser suspeitado de dar informaçõ es 
á imprensa, quer directa, quer indirectamente, sobre a 
questão das Missões. 

« Tenho resistido ao conselho de alguns amigo s 
de justificar-me ·perante o publico, e pedido a varios 
dclles que se abstenham de defender-me por haver cele-
brado aquelle tratado. 

« Como já tive occasião dê declarar da tribuna 
do Senado, o silencio e a reserva ~ que tenho observado 
religiosament,e me são impostos por um supremo 
dever. 

«Não ha forças humaius que possam consegull"· 
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perturbar-me a serenidade, nem fazer-me desviar uma 
linha de meu proposito. 

« Até agora não tenho feito, nem faço propaganda 
em favor do tratado, não procurei nem procuro pre-
venir o animo de ninguem em seu favor. 

« A questão, como já disse perante a assembléa 
constituinte, é séria e sÓ' póde ser devidamente 
apreciada "pela mais pura e exclusiva inspiração de 
patriotismo após o mais severo e imparcial estudo da 
questão, e não por e~piritos eivados de , qualquer forte 
paixão, se ja esta de natureza politica ou pessoal. 

« Este é o meu modo de pensar e de sentir, sobre o 
grave assumpo sujeito á deliberação do Congresso 
Nacional. 

« Os que approvarem o tratado, não me farão com 
isto o menor favor, nem me offenderão os que não 
derem .a elle o seu assentimento. 

<( O que está em causa não é a minha pessoa, mas 
o interesse nacional que está acima de tudo. 

((Os que entenderem, após o exame da questão, 
que com o recurso do arbitramento póde-se alcançar 
para a . nossa patria mais vantagens , do que as esti-
puladas no tratado, têm o direito de votar pela rejeição 
deli e . 

<( O essencial é que cada um tenha a coragem 
necessaria de assumir a responsabilidade de sua opinião 
e de seu voto». 

Não sabemos o que mais admirar.: a sobranceria, 
a altivez que ostenta o·Sr. Quintino Bocayuva perante 
a soberania nacional, ou a sua impassibilidade· cm 

1 

frente da a-ttitude que tem tomado a imprensa neste 
importante assumpto. 
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Esta é a linguagem do chefe do partido repu-
blicano, principal autor do movimento revolucionario 
de 13 de Novembro de 1889 1 do sectario do principio 
do self Govermnent, do Governo do povo pelo povo, de 
um simples Secretario de Estado, sobrepondo-se á 
autoridade suprema do primeiro magistrado da Repu-
blica, e occultaodo á Nação o contexto do seu tratado 
e os motivos que o levaram a esta negociação, de gue 
devia ter ella immediato conhecimento como facto 
consumado que tão profundamente affecta os interesses 
do Paiz. 

E' ingualificavel este procedimento, e tão inqua-
lifica ve l que nos abstemos de q uaesq uer commen tarios. 

Cada qual tire os corolarios que disperta o Sr. Bo-
cayuva no animo de todos ! 

E no fim de contas, o que diz o tratado, quaes 
os motivos que levaram o negociador brazileiro a ceder 
dos direitos,do Brasil ao t ~ rritorio de Missões. 

Um ou outro jornal, o Paiz. de que foi redactor o 
Sr. Quintino Bocayuva e o Tempo, cujos redactores lhe 
são affectos e que mais a peito têm tomado este negocio, 
e sob suas inspirações mantêm a discussão pela 
imprensa ; e estes mesmos não entram no fundo da 
questão, entretêm os seus leitores e desviam a opinião 
publica com questiunculas impertinentes que não a 
elucidam, e só têm por fim enredal-a, chamando a si 
precedentes que não existem, compromettendo auto -
ridades respeitaveis do antigo regimen para justificar 
o descaia bro de nossa diplomacia nesta emergencia 
política. 

Seria melhor que esses amigos, rari nantes engur-
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gite vasto, se conservassem mudos e quedos até o pro-
nunciamento do Congresso. 

As subtilezas' e argucias a que recorrem por mal 
informados compromettem o seu credito como orgão 
da opinião publica e collocam ainda em peiores con-
dições a má causa que defendem. 

No interesse proprio sleviam antes de tudo, ac~n

selhar o Sr. Quintino Bocayuva que se abstivesse 
dessa arma perigosa porque com o nosso systema de pu-
blicidade tudo se esclarece, a verdade sempre se revela. 

O artificio consiste nas seguintes allegações : 
A divisão do territorio já estava resolvida ·no tempo 

da Monarchia ; a transacção seria muito mais oi1erosa 
cedendo-se á Republica Argentina maior perimetro da 
zona litigiosa. 

O ex-Imperador opinava, dizem, neste sentido, 
apoiado em um trabalho do Sr. Dr. André Rebouças, 
de que está de posse o Sr. Quintino Bocayuva para o 
fazer valer opportunamente. 

O Sr. Barão do Ladario fazia parte do Governo 
de 7 de Junho e nega que tivesse elle tido a menor 
idéia de partilhar com a Republica Argentina o terri-
torio, ~m todos os tempos do exclusivo dominio 
do Brasil, sem a menor contestação de seus visinhos. 

Tendo conhecimento dos pareceres do Conselho 
de Estado, logo depois de celebrada a sessão em 28 de 
Fevereiro de 1889, repellio com desusada energia esse 
alvitre dizendo : 

«Se o direito é nosso,como parece liquido , façamol-o 
valer por t odos os meios de que pudermos dispôr sem 
nenhuma especie de transacção, 1e não admitto outra 

• 
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solução que não seja a do arbitramento, em gue 
aliás foram unanimes os votos de todos os Conselheiros 
de Estado. n 

Estas palavras foram textualmente referidas pelo 
Sr. Visconde de S. Luiz do Maranhão, a quem se 
dirigio o Sr. D. Pedro de Alcantara, diante de varias 
pessoas que se achavam presentes, citadas pelo mesmo 
Sr. Visconde, no artigo do Jornal do Commercio, edição 
de 18 do corrente. 

Essa arma, a opinião individual do Sr. Dr. André 
Rebouças não pôde esgrimir o Sr. Bocayuva ; podia 
ter sido aquelle engenheiro ouvido, como costumava 
fazer o ex-Imperador em todas as questões momen-
tosas, ·para maior acerto de suas deliberações ; mas o 
·seu parecer nunca transpirou, nem delle tiveram conhe-
·Cimento o Sr. Visconde de Ouro Preto e os seus 
collegas de gabinete, como o dedara uma carta que 
dirigio ao Sr. Barão do Ladario, publicada em extracto 
na Garet.:1, da Tarde, edição de 6 do corrente . 

Nesta carta diz o Sr. Visconde de Ouro Preto, 
explicando o seu voto, dado nos debates do Conselho 
de Estado, que sempre teve como inatacaveis os 
direitos de Portugal, herdados pelo Brasil, aos ljmites 
da demarcação de · 17591 ratificados pelo tratado de 
1777 e reproduzidos no de 14 de Dezembro de 1857 1 

· celebrado com a Republica Argentina. 
Era tal a sua convicção a esse respeito que nem 

: admittiria o arbitramento, se não encontrasse, á sua 
entrada para o Gabinete de 7 de Junho, já decidida esta 
questão e resolvido que fosse ella submettida á decisão 
..arbitral. · 

Seguia nesta parte inteiramente o parecer do 
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Sr. Marquez de Paranaguá, que servio de base ao 
tratado de 5 de Novembro de 1889. , . 

O Sr. Visconde de Cabo-Frio, chamado tambem á 
barra para se defender da increpação de que con-
siderava duvidoso o direito, tanto do Brasil como da 
Republica Argentina., á linha divisoria que devia 
separar o dominio dos dous Paizes no territorio de 
Missões, manifestou-se sempre coherente com os seus 
precedentes no artigo que vem publicado no Diario 
Ojficial do dia 17 do corrente. 

Sustentou os direitos que sempre teve o Brasil, 
desde os tempos mais remotos,á linha do Pepiri-guassú 
e Santo Antonio, que estes rios nunca se podiam con-
fundir com o Chapecó e Chopim ou Jangada, des-
·Cobertos, aquelle por Gundin em 17781 e explorados 
todos por Oyarvide para servirem de fronteira entre 
os dous Paizes. 

Ficou illidido pela Commissão mixta Brasileira e 
Argentina que o Chapecó que denominaram os Hespa-
nhoes Pequeri-guassú não era o rio de divisa, pelo lado . 
do Uruguay, por pão ter os caracteristicos do ver-
dadeiro Pepiri-guassú, nem podia este ter por contra-
vertente o Chopim a que tambem se quiz dar o nome 
Santo Antonio-Guassú, nem o Jangada que fica muito 
mais a leste pelo lado de Iguassú. 

As instrucções de 6 de Junho de 1778 eram termi-
nantes ; não era assim que se havia mandado fazer a 
.demarcação para a fiel execucão do tratado de 1777· 

As explorações de l 887 1 l 888 e l 889 vieram, pois, 
muito a proposito para pôr as pretensões argentinas 
fóra de com bate, e não serviram el1as senão para pro-
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<.:rastinar o accôrdo já celebrado em 1857 a aprazimento 
das duas partes contractantes. 

Ora, o Sr. Visconde de Cabo-Frio que não le-
vanta a cabeça de sua mesa de trabalho, que está em 
dia com todos os successos; não podia ter como obscuros 
os direitos do Brasil. 

A contra-proposta (parecer do Sr. Visconde de 
Cabo Frio) ao projecto de tratado offerecido pelo 
Sr. MoFeno propondo a divisão do territorio litigioso, 
depois de explorado o rio Jangada, não proveio de 
obscuridade nos direitos do Brasil. 

Assim que, mostrando-se inclinado a terminar 
a questão por transacção, substituio a linha pro-
posta pelo Ministro Argentino por outra mais 
natural, salvando-se o terreno accrescido com a explo-
ração do Jangada. 

O Sr. Visconde de . Cabo Frio não examinou se 
convinha ou não a divisão do territorio, limitou-se a 
sugg erir uma con_tra-proposta condicional. 

No caso pe não querer o Governo Imperial esta 
transacção, concluio elle, restava o recurso do arbitra-
mento. 

Foi o que succedeu, depois de ouvido o Conselho· 
de Estado. 

Não chegando os dous Governos a um accôrdo 
para pôr termo a uma tão prolongada discussão, resol-
veu-se immediatamente a arbitragem. 

O Sr. Quintino Bocayuva a quem este meio de 
terminar a questão repugnou, valendo-se das infor-
mações que diz ter recebido do Sr. Visconde de Cabo 
Frio e appellando para a opinião do General Mitre, de-
clarou que em vista dessas autoridades profissionaes 
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fugiria sempre ao arbitramento porque com elle ficariam 
necessariamente prejudicados os interesses nacionaes. 

Depois de tudo quanto se tem dito vê-se que 
estava em erro, attribuir ao Sr. Visconde de Cabo Frio 
uma apreciação falsa de nossos direitos em ,vista de 
sua formal declaração ele r 5 do corrente .e receiava o 
arbitramento por não te r feito profundo estudo de 
todos o's antecedentes da que::: tão e dos ultimos trabalhos 
da Commissão mixta Brasileira e Argentina. 

Foi leviano , em resolver uma questão palpitante sem 
attender que com esse tratado ia ferir profundamente 
os interesses do Paiz e com especialidade de tres Esta-
dos limitrophes com a Republica Argentina : o Pa-
raná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

Na discussão que se vai abrir no Congresso creio 
que se apresentará isolado o Sr. Quintino Bo.cayuva e 
seus collegas do Governo Provisorio. 

A derrota é certa, o tratado será rejeitado, e pre-
valecerá o arbitramento já estipulado no de 5 de No-
vembro de 18891 que é lei internacional a que cumprirá 
dar immediatamente execução. 

PR OS EGUIMENTO DA DI SCUSSÃO 

Continuou ainda a discussão no mesmo terreti.o de 
que a idéia de cessão de territorio, como meio de trans-
acção, partira do antigo regímen, apoiando-se o Sr. 
Quintino Bocayuva como parece logico suppôr, neste 
precedente e além de outras nas informações dadas 
pelo Sr. Coronel Dionysio Cerqueira, um dos nossos 
Commissarios na ultima exploração, para desistir do 
arbitramento, por se convencer que poderia ser contra 
os direitos do Brasil e firmar o trat'ado de 25 ele Ja-
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neiro de 1890, muito menos oneroso do que as con-
cessões que estava já disposta a Monarchia a fazer 
para terminar a controversia. 

Forneceu o Sr. Coronel Dionysio Cerqueira estes 
elementos de defesa da desastrosa negociação, ·de 
que se occupa hoje, quasi exclusivamente, a imprensa 
Brasileira. 

Aquclle precedente não passa de um aleive assa-
cado com tanta deslealdade contra o ex-Imperador, 
que até o ultimo momento de seu reinado, deu ao seu 
Paiz as maiores provas de patriotismo. 

Ouçamos pelo que disseram ao Jornal do Com,-
1nercio os Srs. Barões do Ladario e Capanema, Capitão 
de Mar e Guerra J. C. Guillobel e General Cunha 
Mattos. 

Diz o Jornal: 
cc Do Sr. Barão do Ladario recebemos hontem, 

para que tenha publicidade, a communicação seguinte : 
cc Venho ma\s uma vez a esta questão em defesa 

.de um illustre banido, que não cogitou jámais de che-
gar-se a abrir mão dos direitos que tem o Paiz á fron-
teira reconhecida no tratado de 14 de Dezembro de 
1857 - para se favorecer a Republica Argentina com 
qualquer porção, por mínima que seja, do territorio 
br:asileiro, como justo ser.ia suppôr a ter-se fé no quanto 
veio de dizer-nos 'o illustre Dr. Dionysio Cerqueira, 
membro distincto da Camara dos Deputados. 

Houve da parte de sua Ex. manifesto engano do 
que deduz da conversa do Imperador, ao delle se des-
pedir seguindo Nra as explorações do terreno lindeiro 
ao das Missões. 



107 

«Vão e concluam, qual'lto antes, com aquillo, (pa-
~<Zavras que, segundo aquelle congressista, proferira o Im-
« pera dor em presença de outros), porque nós podemos 
<1resolver a questão, por nós mesr~1os, sem recorrermos 
« a um terceiro. Não precisamos de arbitro. >> 

Destas palavras conclue o illustre Dr. Dionysio 
Cerqueira de que - a transacção era, po·is, a idéia que 
.em mente tinha aquelle Monarclza. 

Enganou-se S. Ex. Ainda depois dessa alludida 
despedida, Sua Magestade se pronuncíou de modo di-
verso do que julga, e podem disto dar testemunho deze-
nas de cavalheiros de conceito não menos valioso. 

Já pela imprensa, em contrario, s'e pronunciaram 
-os Conselheiros Srs. João Alfredo Corrêa de Oliveira e 
Visconde de Ouro Preto, chefes dos dois ultimos ga-
binetes da Monarchia, e os Srs. Conselheiros Visconde 
.de S . Luiz do Maranhão e Diana (pelo que assevera-nos 
o digno General Sr. Cunha Mattos ). 

Fôra chamado tambem a fallar como testemunha 
importante do facto o Sr. Conselheiro Olegario, gentil-
homem da casa imperial, que não se furtará ao prazer 
de defender o Sr. D. Pedro II do ataque tão insolito 
que lhe dirigio, em boa fé estou seguro, o Sr. Dionysio 
Cerqueira. 

E, poderia vir em auxilio da verdade, se não se 
mantivesse tão arredado dos negocios que se desen-
volvem nesta Republica Federativa, creação da força 
militar em nonie da Nação, - o republicano honesto, 
Sr. Dr. Magalhães C;istro, lente de direito da Escola 
Naval. 

A elle disse Sua Magestade, mais ou menos as se-
guintes palavras : 
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« Peço-lhe como grande favor a mim feito o ensi-
« nar a seus discípulos que no direito internacional 
« americano, os litígios devem ser resolvidos por 
« arbitramento. 

«Quanto ao nosso das Missões não admitto trans-
e< acção ; - ou as fronteiras a que temos direito serão 
«aceitas, ou virão pelo arbitramento , attendendo á 
« clareza dos nossos direitos. » 

Bem se vê disto que se harmonisam estas com 
aquellas palavras que foram ouvidas pelo Sr. Dionysio 
Cerqueira. n 

- Do Sr. Barão de Capanema recebemos a im-
portante communicação que se segue : 

uSr . Redactor.-Na sua patriotica folha de hontem 
se pronunciaram simultaneamente sobre o tratado das 
Missões, dous membros da Com missão Brasileira de 
limites, emittindo opinião contradictoria ; é, pois, in-
dispensavel que compareça, para desempate da duvida, 
o chefe da mesma Commissão. 

E' o que faço com autorisação do Sr. Ministro do· 
Exterior, declarando que me pronuncio de pleno accor-
do com o que affirma meu recto e leal companheiro Sr. 
Capitão de Mar e Guerra Guillobel. 

Divirjo, pois , da opinião do Sr. Coronel Dionysio 
Cerqueira, 3° Commissario Brasileiro, pelas seguintes 
rasões: 

I." Diz o Sr. Coronel que a Commissão mixta de-
clarou ser o Jangada, o Santo Antonio-guassú de 
Oyarvide, isto é verdade, ninguem contesta. 

Mas a que vem isso ? é amrmação que não t em 
valor algum para a questão, emquanto não se provar 
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que o Chapecó é o Pepiri-guassú de que cogitavam as 
cortes quando concordaram no tratado de 1777. Se o 
Sr. Coronel fõr capaz prove-o. 

2. • Diz o Sr. Coronel Dionysio : que tendo com 
seu concurrent ~ Sr. Coronel Viraso ro e quatro aju· 
dantes procedido aos trabalhos, que posteriormente 
mandei executar, -meticulosamente planteou e tachi-
metrou toda zona das cabeceiras , bem como traçou as 
curvas de nivel para mostrar o divortium aquaruin , 
demonstrou ·á evidencia que o Ja1~gada é o rio mais 
visinho do Chapecó que corre para o Iguass ú ; nisto 
esto'u de perfeito accôrdo com o Sr. Coronel. 

Porém infelizmente para S. S. o nrnppa meticulo-
samente levantado, distingue-se pela sua perfeição, 
clareza dos detalhes, configuração do t erreno , etc. 

E nestas circumstancias, o mappa ass ignado pelos 
Srs. Coroneis Dionysio e Virasoro, mostra á primeira 
vista que o Jangada nasce em üm banhado no espi-
nhaço de uma cochilha , e nesse mesmo banhado nasce 
o r 5 de Novembro ! por ahi fica demonstrado a toda 
evidencia que o Jangada é contravertente de um rio 
que desagua no Uruguay, muito acima do Chapecó, e 
não o é deste. 

Partindo-se da nascente do Jangada, seguindo pelo 
mais alto do terreno, para o lado de SO vai-se encon-
trando diversas nascentes de arroyos que vão engros-
sar o r 5 de N ovcmbro e os ultimes têm origem do lado 
opposto da cabeceirn principal do Chapecó, são pois con-
travertentes deste que nasce na mesma fralda do di-
vortium aquarum que o Jangada. 

Como pois quer o Sr. Coronel estabelecer contra~ 
vertencia deste com o Chapecó ? 
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Isso quanto ao mappa .do qual o Sr. Ministro das 
Relações Exteriores mandou lithographar o numero 
de exemplares necessario para ser distribuído pelos 
membros do Congresso , e que já estão na secretaria 
respectiva. 

Além disso, na acta da medição meticulosamente 
feita, redigida em portuguez, e hespanhol ao lado, 
pelos Srs . Coroneis Dionysio e Virasoro, diz em estes 
senhores que o Chapecó nasce na fralda de uma cochi-
lha que do lado opposto dá aguas para o 15 de Novem-
bro (nome dado a rio desconhecido, pelo Sr. Coronel 
Dionysio) e que esse mesmo 15 de Novembro nasce em 
frente a orÍgem do Jangada, logo confessa que este não 
pode ser contravertente do Chapecó ; o que confirma o 
mappa. 

Q uero fazer mais uma concessão graciosa ao Sr. 
Dionysio, e é : que a ongem pnºncipal do Jangada se 
encontre mais a oeste, no braço da cochilha que segue 
para o norte, e contigua a essa origem nascem aguas 
que vão formar braços do Clzapecó ; não são pois fontes 
principaes. Logo tambem por esse lado não é admis'-
sivel contraver te ncia . 

O Sr. Coronel Dionysio trouxe portanto ao publico 
asserções contrarias aos fac tos por elle proprio pro-
vados á evideneia . 

3.• Ainda mais infeliz é o Sr. Coronel Dionysio em 
referencia ao Santo Antonio e Pepiri-guassú. 

Diz S. S. que dos trabalhos emprehendido; com os 
mesmos cuidados e escrupulos entre às cabeceiras 
desses dous rios nos resulta a convicção de não ser o 
Santo Antonio o rio mais visinho do Pepiri-guassú, 
que corre para o Iguassú, sem ser seu contravertente ! 
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Argumente S. S. que o S~nto Antonio nasce a 171400 
metros do Pepiri-guassú , que este tem cabeceiras 
communs com outro rio que desemboca no lg~assú 
ácerca de 12 leguas acima da foz de S. Antonio. 

Ora, dizem-me que é regra de direito - não se 
alterar ti tu los, e se isso conseguem ás vezes a chicana 
e o sophisma, não acontece o mesmo Q.OS tatados entre 
Nações, em que se timbra em ser escrupulosamente fiel 
aos textos. 

O trat ado de 1777 menciona muito expressamente 
as cabeceiras principaes do Pepiri-guassú e do Santo 
Antonio , sendo a deste a mais proxima que se encontra 
vindo pelo mais alto do terreno da nascente do Pepiri-
guassú. 

Neste mesmo mais alto ten·eno se encontram nu-
merosas nascentes, mas que são apenas braços do 
Capanema ·(*) (nom e que repugna a S. S. mencionar) 
que desagua I2 leguas acima da foz do Santo Antonio. 

Essas nascentes intermediarias eram bem conhe-
cidas dos H espanhóes (chicanantes po1· excellencia) , 
mas não adoptaram nem uma, como quer o Sr. Coronel 
Dionysio ; porque « no se encontrá en neg uno de sus 
orig enes la diclza ma1·ca del n"o S. Antonio » ficand o 
o Pepiri-guassú g 1 / 2 milhas (17,6 kiL) ao oriente da-
quelle ; são palavras do Commissario Hespanho 1 
Cabrer citadas á pag. 66 do contra-inenzorandum do 
Sr. Visconde de Cabo F r io . 

Vê-se pois que o Santo Antonio era rio conhecido, 
e como tal mencionado no tratado, e era ma1·cado. 
Prevaleceram-se da ignorancia do Commissario Po.r-

1 

(º ) Denomina çüo nada pelos rx pl oraclo res .de 188 l, qu e prOCUL'IJ l'Ql11 
caminho pa ra linha Lelegra phica li lro n Le ira . 
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tuguez que não o encontrou, e por isso allegaram a ne-
cessidade de o procurar mais acima, a leste, o que · 
obrigaria a procurar tambem outro Pepiri-guassú. 

Levados pelo erro do mappa de Olmedilla suppu-
zeram poder subir pelo Chapecó, que não foi desco-
berto por Gundin, pois elle já vinha bem designado, 
sem nome, nesse mappa de Olmedilla, anterior ao tra-
tado, e official. 

- Os Hespanhóes podiam ter seguido pela cochilla 
em rumo de léste até encontr-ar a cabeceira principal do 
Capanema, a qual está não a 17,4 kilometros, porem 
a perto de 40 para o oriente da cabeceira, tambem 
pn"ncipal, do Pepiri-guassú, e tem por· contravertentes 
os arroios do Alecrim e do Araçá, affiuentes_ do 
Capitinga. 

Não o fizeram por duas razões: - r •,porque asse-
veravam que a linha divisoria devia ser um meridiano 
e não um parallelo; 2• 1 porque se devia procurar o 
Santo Antonio ao occidei.zte e não ao 01-iente do Pe-
piri-guassú, como quer o Sr. Coronel Dionysio . 

As antigas medições e a nossa confirmaram que 
não havia engano nos dous rios, e que eram ex~cta

mente os que corres podiam á lettra do tratado, e na 
accepção destes eram contravertentes e continuam a 
sel-o . 

4 .ª O Sr. Coronel Dionysio mostra-se amuado com 
o meu patriotico telegramma, tomando-o por prova 
de falta de confiança; confesso que acho muito es-
tranha a logica de S. S. Recommendação desta ordem 
só se faz á pessoa em quem se deposita illimitada con ... 
fiança, e na qual se presuppõe criterio. 

Além disso eu sabia que se· tinha procurado illudir . 
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a boa fé do Sr. Quintino Bocayuva, de quem eu sou 
amigo de 3o annos, quando fomos companheiros de 
trabalho. 

Elle mesmo reconhece quando, em Montevidéo, 
estudando o assumpto, verificou que eramos preju-
dicados e procurou emendar a mão. 

Precisava, pois, o Sr. Qui9tino, de quem o escla-
recesse e ai.ixiliasse a defender os interesses do Brasil. 

Isso não fez o Coronel Dionysio. 

Quanto ás palavras do ex-Imperador citadas por 
S. S., ellas apenas provam que o velho Monarcha 
estava ·tão compenetrado do nosso direito, que nem 
reputava necessario o arbitramento. Nessa occasião 
fui eu quem apresentou a Commissão ao Jmperador. 

T enho outra prova de que elle não procedia por 
capricho . 

Quando, em companhia do Dr. Salvador de Men-
donça, fui visitar o ex-Imp erador em Petropolis, 
disse-nos Sua Magestade que não desejava ser taxado 
de t eimoso ; ·por isso submettia a questão a arbitra-
mento, e para não accusarem de procurar algum Mo-
narcha, seu amigo, e além disso europehl escolhia o 
Presidente dos Estados-Unidos, paiz não só com as 
mesmas instituições das Argentinas, mas tambem 
americano, assim desapparecendo qualquer probabili-
dade de um laudo dado com parcialidade. 

Sempre o ex-Imperador quando tratava do as-, 
sumpto me dizia: Não cedo uma pollegada de territorio 
emquanto me não convencerem do direito que reclama a 
RepubHca Argentina; logo que me provem cederei tudo. 

Na Republica Argentina: a imprensa se incumbia 
8 
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de habituar o povo a considerar os Brasileiros de· 
intrusos. 

A discussão de documentos era sempre burlada 7 

porque se negavam os factos allegados. 
O meio de acabar com isso era nomear uma Com· 

missão mixta para verificar esses factos e habilitar · o 
Paiz que estivesse em erro a ceder; os trabalhos da 
Commissão mixta deviam, pois, ou levar um dos Paizes 
a desistir, ou a obrigal-os a uma transacção, se os factos 
deixassem pairar alguma duvida em relação ao direito 
reciproco. 

O tratado de 5 de Novembro de 1889 era apenas 
um accôrdo sobre o modo de proceder, logo que· esti-
vessem terminados os trabalhos da Comm1ssão mixta. 

Esse tratado não cogitava de transacção, elle mar-
cava prazo para discussão do direito em vista dos factos 
comprobativos dos direitos allegados, e se não se con-
seguisse definil -os claramente, ambos os P aizes se com-
promettiam a recorrer ao arbitramento. 

Como o ex-Imperador mostrava intenção de tudo 
ceder quando lhe provassem os Argentinos a evidencia 
do seu direito, era natural que elle esperasse igual pro-
cedimento ê:la parte delles. 

Em tudo isto não ha manifestação de desejo de 
ceder territorio por favor.» 

Do Sr. Guillobel. - «Não tendo sido até hoje 
(19) contestadas as notas publicadas na secção Va-
rias Noticias do numero de 17 do corrente do vosso 
conceituado Jornal, referente á conferencia em que 
o Sr. Senador Quintino Bocayuva tratou da missão 
diplomatica que deu em resultado o tratado de li-
mites entre o Brasil e a Republica Argentina, ul-
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timamente aprensentado ao Congresso, chegando a 
conclusões de todo inexactas,quer com relação a9 nosso· 
direito, quer com relação á geographia da zona quali-
ficada de litigiosa e que,póde-se suppôr,sejam baseadas 
em trabalhos da Commissão mixta, nomeada, em vir-
tud.e do tratado de 28 de Setembro de, 1885, para o es-
tudo e levantamento da carta da referida zona, não 
posso, como membro dessa Commissão, deixar passar, 
sem protesto solemne, as conclusões a que chegou o 
Sr. Senador Bocayuva, e, por isso, com autorisação do 
Sr. Ministro das Relações Exteriores, procurarei des-
truil -as com argumentos tirados dos proprios docu-
mentos a que se refere S" E.x. e do conhecimento que. 
tenho do territorio a que chamam litigioso. 

l ª conclusão: - que era sua convicção depois dos 
rnaduros estudos a que procedeu, que o nosso dú·eito era 
nullo, etc. 

S. Ex. chegou pelos estudos que fez a uma con-
clusão diametralmente oppósta á que chegaram todos 
quantos têm se occupado de estudar a questão nos do-
cumentos historicos e geographicos que chegaram até 
nós, e, entr~ esses, podemos citar o Barão de Cotegipe 
e os Viscondes ºdo Rio Branco e de Cabo Frio. 

Como esses patriotas, entendo que o nosso direito 
não pode seriamente ser contestado, o que passo a 
provar. 

A) O tratado de 1750,determinando em seu art. 5° 
que a linhi:l de fronteira entre as possesões Portu-
guezas e Hespanholas corresse pelo Pepiri ou Pequeri, 
designou um rio conhecido, mencionado graphicamente 
desde 1722 1 no mappa dos Jesuítas. 

B) O rio Pepiri ou Pequeri assignalado nesse mappa 
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e no que as côrtes mandaram organisar para servir de 
base aos trabalhos dos demarcadores de 1750 e que tem 
a data de 1749 1 tem a sua fóz em um ponto do rio Uru-
guay que não póde ser confundido com outro qualquer 
do seu curso,isto é, no ponto em que o Uruguay faz um 
cotovello ao mudar a direcção de seu curso de E S E 
para S O. 

C) O rio que o indio vaqueano, pertencente ao 
povo de S. Francisco Xavier (hespanhol), indicou como 
Pepiri é o mesmo assignalado por aquelles mappas. 

D) Esse rio, o Pepiri, não pó de ser confundido 
com outro qualquer, pela sua · proximidade do Salto 
Grande do Uruguay ou Salto de Moconã, cujo ruido se 
ouve da bocca daquelle rio guando o vento sopra de 
sua direcção. 

E) Os característicos physicos de sua fóz sãü com-
pletamente diversos dos que se encontram nas embo-
caduras dos rios que desaguam no Uruguay, pela sua 
margem direita, desde aquelle Salto até acima da bocca 
do Chapecó. 

F) Este rio, o Chapecó, era completamente desco-
nhecido em 1750 1 e só em 17881 o geographo , Hes-
panhol D. Joaquim Gundin, em desobediencia ás ins-
trucções do Vice-Rei do Rio da Prata, o descobrio de-
nominando-o de Pcqueri-guassú. 

G) O Chapecó ou Pepiri-guassú dos Argentinos 
não tem. em sua fóz ós característicos physicos men-
cionados nas instrucções do Vice-Rei do Rio da Prata : 
pequena ilha de pedras com sarandis que se cobre com as 
enchentes e um arrecife . 

H) As instrucções de Alvear a Oyarvide, para a 
exploraçãci do Chapecó, demostram á evidencia a in-< 
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tenção de propôr ás côrtes o Chapecó e o seu mais pro-
ximo contravertente , com curso para o Iguassú, como 
fronteira, em Jogar do Pepiri-guassú e Santo Antonio. 

I) A rep1~oducção no .artigo 8° do tratado de 1777 
da fronteira estipulada no artigo 5° do tratado de 1750 
com os nomes dos r ios dados pelos demarcadores de 
1759 1 demonstra que estes procederam correctamente e 
que os negociadores daquclle tratado tornaram cm con-
sideração tudo quanto fizeram aquellcs demarcadores. 

J) O mappa de Olmedilla, publicado em Madrid 
em 177 51 mappa in suspeito aos Argentinos por ser de 
origem hespanhola e que pôde ser considerado official 
por ter sido organisado e publicado por ordem do Rei 
de Hespanha ; dá o Pepiri-guassú com este nome e na 
posição que realmente occupa, indicada nos mappas de 
1722 e l 749 1 e o Santo Antonio na posição que tem em 
relação ao Pepiri-guassú . 

K) Os tratados de 1750 e 1777 e os rriappas do se-
culo passado , que poderiam t er servido para a esti-
pulação da fronteira naquelles consignada, não men-
cionam rios com os nomes de Pepiri-guassú e Santo 
An ton io-guassú. 

L) O tratado de 1750 traçava a linha divisaria 
entre as possessões portuguezas e hespanholas do 
<< Uruguay >> para o << Paraná . » 

Qual a linha mais curta para passar de um rio ao 
outro ? 

Seria indo procurar o Chapecó ou o. Pepiri-guassú? 
Indubitavelmente este ultimo , que offerece pela po-
sicão de sua foz em relacão á direccão do curso do 

, , 1 , 

Uruguay e pela direcção do. seu proprio curso, uma 
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fronteira mais proxima da direcção apropriada a uma 
fronteira scientifica: 

\)s negociadores não podiam encontrai· difficuldade 
na escolha. 

2.• Conclusão---:-- Verificou-se que o Santo Antonio 
.não era contravertente do Pepiri-guassú. 

Dous rios são contravertentes quando nascem em 
vertentes oppostas de uma mesma serrania ou de uma 
mesma ramificação de serra. 

Preenchem o Pepiri-guassú e . o Sanro Anfonio 
estas condições ? 

S11n ! porquanto partindo da nascente principal do 
Pepiri-guassú, seguindo pela divisa de aguas ou mais 
alto ten·eno correspondente, chega-se á nascente , prin-
cipal do Santo Antonio, na vertente opposta . da serra 
em que nasce aquelle rio. 

3.• Conclusão - Verificou-se tainbem que o Jangada 
·era contravertente do Chapecó . 

Com quanto a questão de ser, ou não, o Jangada 
·Contravertente do Chapecó, em nada altere o nosso di-
reito, mostrarei o erro em que labora o Sr. Senador 
Bocayuva. 

O estudo do systema orographico na zona e!ll que 
estes dous rios têm as suas nascentes mostra-no,s : que 
a cochilha donde nasce o Chapecó segue ao rumo geral 
de 20° NE até a distar;ieia de dous kilometros da nas-
cente principal deste rio, onde se bifurca, seguindo 
um ramo para o norte e depois para o N04 .0, e o 
outro para léste em seu primeiro trecho. 

Na vertente de Oeste da cochilha em que nasce o 
Chapecó acha-se a nascente principal deste rio e na 
vertente opposta ar roios que desaguam no arroio r 5 de 
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Novembro, affiuente do rio do Peixe; por sua vez tribu-
tario do Uruguay; no ramo da cochilha, que segue para 
léste em seu primeiro trecho, acha-se na vertente do 
norte a nascente principal do Jangada e, na vertente 
opposta, a do arroio l 5 de Novembro. 

Por essa descripção vê-se .claramente que o Cha-
pecó não é contravertente do Jangada, por não nas-
cerem em vert_entes oppostas de uma mesma serra ou 
:mesma ramificação de uma serra. 

O plano l"evai;tado pela Commissão mixta mos-
tra-nos o que acima fica dito e mais: que, se a linha di-
visoria fôr traçada entre as cabeceiras principàes desses 
dous rios, passando pela divisa de aguas, caso em que 
somos obrigados a admittir a hypothese de ser o ramo 
de léste ·da cochilha prolongamento daquelle em que 
nasce o Chapecó, este rio e o Jangada nasceram na 
mesma vertente de uma mesma serra; portanto não são 
contravertentes. 

O art. 5.º do tratado de 1750 exigia que o rio, por 
onde devia ser continuada a linha divisoria traçada pelo 
Pepiri-ou Pequeri,desde a sua fóz até a sua cabeceira 
principal satisfizesse a duas condições : 

l•, ser contravertente do Pepiri, e 2• 1 desembocar 
no Iguassú. · 

O Santo Antonio satisfaz a ambas; o Jangada só 
satisfaz a uma como afiluente do Iguassú. 

Destruidas as conclusões a que chegou o Sr. Se-
nador Bocayuva, passarei a outros pontos. 

Dizem as notas que analyso : 
« A linha do tratado negociado aqui pelo tele-

grapho, aceita pelo Governo Argentino, passava pela 
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foz do Chapecó, tambem pela do Chopim e por um 
ponto intermedio na serra da Fartura. 

Chegado a Montevidéo e estudando o assumpto o 
Sr.Quintino Bocayuva verificou que o ponto intermedio 
prejudicaria consideravelmente o Brasil. 

« Enta bolou-se então particularmente novas ne-
gociações no sentido de recusar o ponto intermedio 
e conservando os dous pontos extremos, fazer passar 
a linha por um ponto médio ent~- e o Campo de 
Sant'Anna e o rio de Sant'Anna etc. Determinou-se 
mais que a linha seria _sinuosa acompanhando os 
accidentes do terreno, salvando-se assim as povoações de 
urna e outra Nação que em seu trajecto se·encontra-
trassem >> . 

E' preciso que não se illudam os Srs. membros do 
Congresso Nacional : qualquer que se ja o ponto inter-
mediario, ou na serra da Fartura ou entre o rio de 
Sant'Anna e Serra de ·Sant'Anna os accidentes na-
turaes do terreno serão os mesmos: ao sul o Sau-
dade ou o Parado, e, ao norte~ o rio de Sant'Anna, 
aquelles âffiuentes do Chapecó e est e do Chopim, os 
quaes .correm a leste das linhas que unem o ponto 
intermedio ás embocaduras do Chapecó e do Chopim, 
diminuindo, portanto, para o Brasil n área territorial 
limitada por aquellas linhas . 

. Emquanto a parte em que diz - salvando-se assún 
as povoações de uma e outra nação - é necessario que 
se saiba que em todo o territorio qualificado de liti-
gioso não havendo um unico argentino não podem 
existir povoações argentinas ; fique, porém, o Sr. 
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Dr. Demetrio Ribei;o, a quem se attribue a declaração 
de que o tratado só poderá ser aceito se fosse respeitada 
ein toda a sua plenitude a pa1·te do ternºton·o até onde 
tivesse ido a civilzsação por intennedio de b1-azileiros de 
sorte que não ficasse pertencendo aos argentinos uin só 
palmo de terra habitada por b1·asileiro, ·saben do e ue, 
na parte que segundo o tratado de 25 de Janeiro de 
1890 se cede aos Argentinos, existem habitantes e 
autoridades Brasileiràs , esta s sem protesto do Governo 
Argentino que, por esse fac_to, tacitamente reconheceu 
o nosso direito. 

Afinal perguntarei : poderá ser contra nós, se- · 
· gundo affirma o Sr. Senador Bocayuva, o laudo de um 

arbitro imparcial quando o nosso direito não póde 
ser seriamente contestado ? poderá ser a favor das pre-
tensões Argentinas baseadas na descoberta da foz 
de um rio - o Chapecó - em desobedieneia das ins-
trucções do Vice-Rei do Rio da Prata ? 

A resposta a estas duas interrogações a quem. co-
nhece a questão só póde ser uma : não ! 

- Temos tambem muito prazer em transcrever o 
que hontem nos escreveu o Sr. General E. A. da 
Cunha Mattos : 

<<Sr. redactor do Jornal do Commercio - Impor-
tuna 1-o-hei ainda uma vez para não deixar sem 
resposta a carta a V . dirigida pelo Sr. Coronel Dionysio 
Cerqueira, inserta no Jonial de hoje. 

Referindo-me na minha anterior communica-ção ao 
telegramma do Sr: Barão de Capanema ao Sr. Coronel 
Dionysio, não podia ter a intenção de magoal-0 1 mas 
unicamente tornar patente que o nobre Barão termi-
nantemente condemna a cessão do lterritorio da patria, 



122 

<lepois de tantas despezas, de tantos trabalhos, dos 
milhares de riscos e privações que correram cidadãos 
.e soldados do valor do coronel Dionysio, para tornarem 
inexpugnaveis os direitos da Nação .. 

O meu distincto amigo de infancia o Sr. Coronel 
Dionysio não tinha o direito d.e levar a mal o tele-
gramma do Sr. Barão, .. como não levou a recommen-
.dação que em amizade lhe fe4 o Sr. Marechal Flo-
riano Peixoto - de não subscrever o tal tratado, o que 
eu soube pelo mesmo Sr. ·Marechal e sabem muitos 
officiaes do exercito. 

Dada esta explicação, peço venia ao Sr .. Coronel 
Dionysio para ponderar que o olvidado em relação ao 
Jangada é S. S. e não eu. S. S. quiz mostrar-me a 
planta desse rio (e do Chapecó ), trabalho executado 
sob a direcção do Sr. Capitão de Mar e Guerra Guil-
lobel, para melhor convencer-me · de que o Jangada 
não é contravertente do . Chapecó, como a:ffirma o 
.Sr. Capitão de Mar e Guerra, não tendo conseguinte-
mente fundamento a pretensão dos Argef)tinos, que 
para honra nossa póde-se dizer, foram batidos em 
todos os pontos, graças á capacidade e lealdade com 
que os patriotas que compunham a Commissão Capa-
nema defenderam os interesses patrios. 

E tanto o desmemorzádo não sou eu - que o 
'Sr. Capitão de Mar e Guerra Guillobel já contraditou 

· o que pretende agora sustentar o Sr. Coronel Dionysio 
- affirmando aquelle distincto chefe que o :Jangada 
não é contravertente do Chapecó. 

Baseando sua opinião primitiva nos trabalhos do 
Sr. Guillobel era natural que S. S. fosse do mesmo 
parecer do honrado Capitão de Mar e Guerra, e se 

( 
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agora muda de maneira de pensar, não o direi que o 
faz por ordem de El-Rei poi·que não acreditarei jámais 
que o valente soldado, que innumeras vezes bateu-se 

. no Paraguay sem rriedo; seja capaz de transacções 
menos regulares. 

S . S. attribue o meu engano a não conhecer eu 
então a questão das Missões . O eng~nado, porém, 
és. s . . 

Comecei a estudal-a antes de S. S. e só me po-
deriam faltar para uma argJJmentação completa, alguns 
dados que me foram fornecidos pelo Sr. Coronel e re-
colhidos pela Commissão Capanema. 

Ainda quando servi junto ao Sr. Visconde de 
Pelotas e S. Ex. resolveu estabelecer duas colonias nas 
fronteiras do Paraná, de accôrdo com um decreto de 
1859 do Sr. Manoel Felizardo, antes . de redigir as 
instrucções expedidas por ordem de S. Ex. tratei de 
avivar minha memoria sobre tudo quanto dizia res-
peito ao territorio em questão para µrestar a S. Ex. 
as informações que se tornassem necessarias. 

Eu era official de estado-maior, devia saber .e co-
nhecer realmente tudo o que cumpria sobre nossas 
fronteiras. 

Mais desmemoriado do .que eu mostra-se o Sr. Co-
ronel, que no meio de sua carta diz que não dará 
opinião sobre o tratado senão no Congresso, depois 
de haver confirmado, como declarei, que os nos~os di-
reitos são claros e precisos. 

Permitta-me·ainda observar que a questão de ser 
DU não ser o Jangada contravertente do Chapecó, se 
não é das mais importantes, não deixa de ter valor, 
·e eu não disse mais do que isso. 1 
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Deixo, porém, a especie para ser discutida mais 
tarde, quando se liquidar quem tem razão se é S. S. ou 
o Sr. Capitão de Mar e Guerra. 

. Não deixarei passar por alto a opinião que o 
Sr. Coronel attribue á Sua Magestade o Imperador -
de pretender dividir o territorio litigioso - como con-
seq uencia das palavras que S. S. diz ter ouvido de 
Sua Magestade . 

A conclusão de S . S. não é baseada na logica , 
mas inteiramente gratuita, e, se aquellas palavras 
encerravam pensamento occulto_, não era elle outro 
senão a confirmação do que me disse o Sr. Conse-
lheiro Diana, isto é, que o nosso direito ao territorio 
contestado seria recon.hecido pelo Ministro Moreno, 
no que está de accôrdo commigo o Sr. Capitão de 
Mar e Guerra Guillobel, que no dia i8, depois de 
eseripta a carta que dirigi a S . Ex., fallando-lhe eu 
nisso, declarou-me que sab ia ser verdade e accres-
centou : 

<< O Ministro Moreno declarou até gue não estava 
autorisado a fallar por escri pto no reconhecimento 
dos nossos direitos, mas que podía fazel-o verbalmente.» 

E' preciso que o Sr. Coronel não fique áquem do 
Sr. Varella, que no discurso de recepção ao Sr. Quin-
tino, em Buenos-Ayres, referindo-se a Sua Magestadc 
o Imperador, disse qu·e tudo delle poderiam dizer, 
menos que deixá1-a de conservar zllesa a integn'dade do 
territoi-io da patria. n 

- O Sr. deputado Coronel Dyonisio Cerqueira res-
ponde deste modo, em communicação que delle re-
cebemos hontern, ás observações do Sr . Capitão de Mar 
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e Guerra J . C. Guillobel sobre o contravertente do 
Jangada e do Chapecó : 

« Affirmei hontem que o Jangada é contravertente 
<lo Chapecó e o Santo Antonio não é nem o rio mais 
visinbo do Pepiri-guassú que corre para o Iguassú, 
nem seu contravert ~nte. 

O meu collega o illustre Sr. Guillobel affirma jus-
tamente o contrario. E', pois, preciso que deslin-
demos a questão e que fique uma das duas opiniões 
como a expressão da verdade, pois que em assumptos 
tão positivos, não é admissível a duvida. 

Aceitarei a definição de contravertente dada pelo 
meu illustre collega e provarei que a sua opinião não 
é verdadeira. 

Diz S. S . que contravertentes são os rios que 
nascem nas vertentes oppostas de uma mesma serra. 
A linha divisoria das aguas que vertem, de um lado, 
para o rio Uruguay, e do lado opposto· para o 
Iguassú tem seu ponto terminal do lado accidental, na 
·cabeceira principal do rio Pepiri-guassú. Deste ponto 
para o oeste, o divisor de aguas bifurca-se de modo 
que o ramo de noroeste divide as aguas que correm 
para o Iguassú das que correm para affiuentes do 
Paraná ; e o ramo do sudoeste divide as aguas que 
correm para affiuentes do Paraná das que vertem para 
.affiuentes do Uruguay. 

Acho que ninguem por mais sabio e autorisado que 
se ja pretenderá negar o facto geographico. 

Sendo assim,· como é effectivamente, e ahi estão 
para proval-o os trabalhos da Commissão de limites, 
vemos o Santo Antonio nascenP.o na vertente norte 
<lo ramo noroeste e correndo para o Iguassú, e do 
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lado opposto da mesma serra, em uma extensão de 
cerca de tres leguas para sueste, as cabeceiras nume-
rosas do rio Uruguahy, affiuente do Paraná. 

A vertente opposta áquella em que nasce o Santo 
Antonio só dá aguas para o Paraná, portanto o con-
travertente do Santo Antonio é o rio Uruguahy e não o 
Pepiri-guassú, cujos contravertentes são o rio deno-
minado Capanema, que tem com elle nascentes 
communs e corre na vertente opposta que é a do 
Iguassú, - e o rio Uruguahy, que nasce na vertente 
opposta, que dá aguas para o Paraná. 

A cabeceira principal do Pepiri-guassú está; per-
mitta-se-me a imagem, no vertice de um angulo 
tredro, cujas faces são as vertentes do Uruguay, do 
Iguassú e do Paraná e cujas arestas são do lado de 
léste o divisor de aguas entre o Uruguay e o Iguassú ; 
do lado de noroeste o divisor de aguas entr.e o Iguassú 
e.o Paraná, e do lado do sudoeste o divisor de aguas 
entre o Paraná e o Uruguahy . 

Tratemos agora do Jangada e do Chapecó, admit-
tindo ainda a definição do Sr. Guillcibel. 

A linha de vertentes entre o Iguassú e o Uruguay, 
que começa nas cabeceiras do Pepiri-guassú e vai no 
rumo geral. de oeste para leste dividindo as aguas das 
duas vertentes, depois de haver dividido as que correm 
para o Chopim das que vão ter ao Chapecó, passa entre 
as cabeceiras deste e as do Jangada, como vem indicado 
em todas as plantas, de modo que as diversas cabe-
ceiras destes estão defronte de outras do Chapecó, 
havendo até algumas que nascem nos mesmos ba-
nhados. 

Estas cabeceiras todas do Jangada nascem na ver-
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tente do Iguassú, e as do Ch.apecó nascem na vertente 
opposta. Logo o Chapecó é contravertente do Jangada .. 

O facto de não estar a cabeceirinha principal, isto 
é, aquella que te_m um volume de aguas mais crescido, 
fronteira á cabeceira principal do Jangada, não colhe , 
porque naquella zona tão restricta e limitada, é uma 
circumstancia, que mal serve para constituir razões 
sem peso algum e base de argumentações viciosas e 
sophisticas e de affi~mações destituídas de fundamento 
scientifico. · 

O meu illustre collega chega até a affirmar que os 
dous rios nascem na mesma vertente! O erro é tal, que 
não sei como refutai-o. O absurdo é t ão claro, que não 
sei ·como idéia tão extravagante aninhou-se no cerebro 
esclarecido do m eu illustrado e intelligente collega . 

Esta questão de contravertentes n ada tem com os 
·direitos do Brasil, nem com os allegados p ela Republica 
Argentina. Não ha tratado em que se leia semelhante 
palavra, não só porque nenhum valor teria,como porque 
os homens que os redigiram, sabiam portuguez, e este 
vocabulo não pertence ao nosso riquis s*rmo idioma. 

Pelo menos procurei-o em muitos diccionarios e· 
não achei. » 

Em vista do quanto foi dito por estas autoridades, . 
qistinctos profiss ioha es, cujos pareceres ficam tran -
scriptos pondo de lado a increpação in sultuosa at-· 
tribuida ao antigo regímen e de que hoje o Sr. Dionysio 
Cerqueira deve estar arrependido de ter trazido á 
discussão, nada havia que receiar da decisão arbitral; 
e a melhor prova é que o Sr. H. Moreno reluctou em 
su jeitar-se a ella, ·tão destituídas 4e fundamento erain. 
as pre_tenções de seu Governo. · 
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Ultima palana sob1e a Lransacção at-
Lribuida ao antigo regimen. 

O artigo seguinte do Jornal do Brasil, edição de 22 

de Julho, registra as importantes revelações da im-
prensa, e conclue assim : 

Nem todos os nossos concidadãos terão podido 
acompanhar a larga exposição dos argumentos que 
suffragam o bom direito do Brasil ás 300 leguas 
cedidas á Republica Argentina pelo tradado de Mon-
tevidéo. A opinião ·do Imperador seria, para elles e para 
todos os Brasileiros, de grande peso. 

E' essencial, pois, deixar fóra de toda a duvida que 
o Imperador não fez transparecer por nenhum acto 
nem por nenhuma palavra o intento de transigir ácerca 
de territorio que temos por nosso. 

Do tratado de Montevidéo só ha um grande res-
ponsavel : é a dictadura. Logre ella por inteiro a sua 
gloria, da qual não compartem o regimen deposto nem 
a Commissão de limites, nem a imprensa e nem a 
opinião. 

Fecham este debate as palavras do venerando 
ancião ex-Imperador do Brasil recebidas por telegram-
ma de Vichy. 

« Fui sempre e absol utamente contrario á divisão 
do territorio das Missões, só aceitando o arbitramento 
como ultimo recurso » . 

Isto é o que toda a gente sabia e se sabe aqui. E 
diante desta reiteração tão formal e solemne do velho 
patriota não é licito aos defensores, que temos visto, do 
tratado de Montevidéo, invocar mais em seu favor a 
opinião do Sr. D. Pedro II. 
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Estão deslindados todos os pontos da discussão, 
Jª p=la imprensa, para o parecer que ·tem de dar a 
Commissão especial sobre o tratado de 25 de Janeiro 
de 1890. 

A questão de direito está resolvida em vista dos 
ultimas ~rabalhos da C.ommissão Mixta Brasileira e 
Argentina, e pa receres dos Srs . Guillobel e Barão de 
Capanema, ass im como, a de conveniencia , ou da 
cessão do territorio Brasileiro á Republica Argentina, 
que procurou o negociador do Governo Provi,sorio 
apadrinhar com a resolução em que estava o ultimo 
gabinete da Monarchia de realizar essa transacção, de 
modo muito mais oneroso. A este r espeito publicou 
ainda o Jornal do Commercio, edição de 4 de Agosto, 
o artigo seguinte : · 

A QUESTÃO DAS MISSÕES 

« Aproposito do debate suscitado sobre a attitude 
da Monarchia ultimamente nesta questão, escreve-nos 
pessoa autorisada: 

« O publico tem ~istà quanto são divergentes as 
opiniões expressas relativamente ao ponto ent que a 
revolução de r 5 de Novembro veio encontrar a questão 
das Missões. De um lado, tem-se affirmado que os 
ultimas gabinetes m onarchicos , pretendiam fazer 
transacção com a Republica Argentina, cedendo ter-
reno ; de outro, tem sido isso energica e insistente-
mente contestado pelos proprios cavalheiros que na 
época tinham a responsabilidade das posições . Onde 
a verdade? Já que esta questãd foi suscitada, penso 
que deve ficar bem esclarecida e o processo para isso 

9 
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não me parece que seja outro senão uma exposição fiel 
do historico da questão. 

Sabe-se como foi feito o tratado de 28 de Setembro 
de 1885 : o Jornal no minucioso historico da questão 
que publicou, referio-o por miudo. Ao concluir-se 
a exploração do Jangada e . quando ia começar a 
do territorio intermedio, à Governo Argentino, por 
meio do Sr. Enrique Moreno, seu Ministro aqui, 
propoz confidencialmente que se resolvesse a questão 
por accôrdo directo, e apresentou a proposta de uma 
linha que passasse pela média geometrica tomada 
entre os quatro rios, Pepiri-g~assú, Santo Antonio, 
Chapecó e Jangada. Sobre essa proposta foi ouvido o 
Conselho de Estado e os votos dos seus m em bros 
já. foram publicados pelo Jornal; foi tambem ouvido 
o Sr. Visconde de Cabo Frio e a parte mais importante 
da sua informação igualmente V. já deu a lume. 
A opinião predominante nesses consultores era que 
o nosso direito é patente e inconteste ; mas que não se 
devia repellir in limine as negociações nesse terreno , 
caso houvesse o Governo motivos para receiar o rom-
pimento das relações entre os dous paizes. 

O Sr. Rodrigo Silva,então Ministro de Estrangeiros, 
ao abrir a sessão do Conselho de Estado, manifestou-se 
contrario á proposta, e effe~tivamente ella foi re-
i eitada. 

Mas a opinião que então predominava já não tinha 
a rigidez da do Sr. Barão de Cotegipe e a inclinação 
do Imperador era para o arbitramento. Abriram-se 
negociações entre os dous Governos por meio do 
Sr. Moreno . 

O Governo Imperial ouvia as propostas Argentinas 
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e no tocante á divisão de terreno que era a base de 
todas ellas, insinuadas ou formuladas confidencial-
mente, não respondia de modo a desenganar total-
mente mas ,insistia pelo arbitramento. 

O tratado de 5 Novembro de 1889, quando não 
houvesse os documentos da secretaria, a que tão fre-· 

. quente e infelizmente allude o illustrado membro da 
Commissão especial o Sr. D.r. Nilo Peçanha, prova 
bem que esse era o espirito que dominava ambos os 
Governos. 

O trat,ado estabelece que depo}s de terminados os 
trabalhos da Commissão mixta iniciariam os dous Go-
vernos o debate da quesdo de direito e se, dentro de 
90 dias .não c.hegassem a accôrdo, submetteriam o 
pleito á sentença do Juiz arbitral. Este tratado foi 
assignado depois de haver o Sr. Moreno feito o pos-
sivel para obter o accôrdo directo, isto é, a divisão do 
territorio. S. Ex. mandava daqui dizer ao Governo 
Argentino que tinha esperanças ; que o Sr. Rodrigo 
lhe havia fallado nisto e n'aquillo; que provavelmente 
a solução seria dada sem intervenção do arbitro; por 
sua vez, o Sr. Quirino Costa respondia-lhe felicitando-o, 
fa.zendo ver a conveniencia da solução ser assignada em 
Buenos-Ayres e regozijando-se pelo facto de se dis-
pensar o arbitro. 

O nosso Ministro na Republica Argentina, o 
Sr. Barão de Alencar, vio-se sériamente emmaranhado 
nesta , t&a; do GoYerno Brasileiro nada ouvia que o 
autorisasse a acreditar em uma transacção diversa da do 
tratado de 5 de Novembro de 1889; mas do Sr. Quirino 
Costa, directamente, ou por meio ·das 

1
communicações 

do Sr. Moreno, sabia que a transacção estava ne-
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gociada e que elle, Alencar, receberia em pouco plenos 
poderes para levai-a a e:ffeito. 

J~ era então Governo o _Sr. Visconde de Ouro 
Preto, de cujo gabinete fez parte, como Ministro de 
Estrangeiros, o Sr. J . F . Diana. · O Sr. Moreno for-
mulou-lhe immediatamente, como já havia formulado 
ao Sr. Rodrigo, uma proposta de divisão de terreno, 
que não havia de ser m uito differente da já celebre 
média geometrica . Foi então que sur,gio o .projecto do 
Sr. Rebouças, em que collaborou o Sr. Moreno evi-
dentemente, porque ~1ão differem muito os dous pro -
jectos nos pontos capitaes. A' toda a evolução que 
so:ffreu o projecto Rebouças, o Governo Brasileiro, 
officialou confidencia lmente, foi de tÇ)do estranho . O 
Ministro de Estrangeiros não tomou conhecimento delle) 
o Cónselho de Ministros nunca o vio; e não se sabe 
mesmo por que carga d'agua foi parará Secretaria de 
Estrangeiros. O Sr. Dr. Nilo Peçanha se veria muito 
atrapalhado se tivesse de documentar a asserção que 
hontem fez na Gar.eta de Noticias. O projecto, entre-
tanto, caminhou por intermedio do Sr. Moreno que 
julgou que a influencia do Sr. Rebouças sobre o Im-
perador era decisiva, e que dessa vez a sua tão de:-
sejada divisão do territorio se faria. Partio imme-
diatamente para Buenos-A.ires, e fallou ao Sr. Quirino 
Costa que disse ao Sr. Barão de Alencar que tinha 
uma proposta de divisão do territorio e, ao . ver a 
sorpresa do Sr. Alencar, accresce11tou que não lhe a 
communicava, visto que o Governo Brasileii:o de nada 
o informára ainda . Essa pretença proposta não era 
senão o sonho do Sr. Rebouças, figurado em croquis, em 
um mappa imaginado, porque da região não o tinha elle! 
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O Sr. Barão de Alencar informou-se do Governo o 
que havia ; e pelo ·telegrapho o Sr. Diana respondeu 
que . a questão estava neste pé : pelo tratado de 28 de 
Setembro esperava-se a conclusão dos trabalhos da 
commissão mixta para iniciar-se o debate da questãO 
de direito, na qúal cabia a palavra ao Governo Ar-
gentino para replicar ao con tra-memorandum Brasi-
leiro de 1884 e que não chegando a accôrclo, iriam 
as partes ao arbitramento. De transacção nem cogitava 
elle ! 

Entretanto, o Sr. Moreno continuava em Buenos-
Ayres a fazer ob.ra com o pro·jecto Rebouças, e o 
Sr. Quirno Costa procurou mais uma vez entender-se 
com o Sr. Barão de Alencar que, afinal, acabou por 
acreditar que algo havia. 

Então - isto foi em fins de Outubro de 1889 -
então o Sr. Dilna otliciou-lhe exprimindo-se em termos 
pJecisos e categoricos. « Parece-me, dizia elle, mais 
ou menos, gue tanto V. S. como o Sr. Quirino Costa 
estão equivocados. O Governo Brasileiro quer cum-
prir o dispoBto no tratado feito (que foi ratificado a. 5 
de Novembro) e nada propoz no sentido em que falla. 

<t Foi o Sr. Moreno que fallou na conveniencia de 
ser a questão resolvida dir'ectamente por transacção, e 
o Governo Imperial aguarda a proposta do Governo 
Argentino». 1 

Tinha-se feito o tratado de arbitramento por pro~ 
posta do Governo .Brasileiro, e, como se vê, ainda não 
estava <dle ratificado e já os Argentinos queriam solver 
a questão por outro modo. Isto basta para demonstrar 
a confiança que elles têm no seu ~ireito, sobre o qual 
ha de o arbitro se pronunciar ! 
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O Sr. Barão de Alencar restabeleeeu na Republica 
Argentina os verdadeiros termos da questão, como 
acabei de expÔr, e assim veio cncontral-a o Governo 
Provisorio. 

Estou informado de que mais tarde, já em De-
zembro, o Sr. Biirão de Alencar informou ao Sr. Quin-
tino Bocayuva de que não havia nenhuma proposta do 
Brasil para a divisão do terreno, e sim apenas que o 
Sr. Moreno havia fallado ao Sr. Diana na conveniencia 
de uma solução por esse modo. 

O Sr. Moreno cantou a mesma cantiga ao Sr. Bo-
çayuva e o Sr. Bocayuva achou que ella entoava. 

Eis os factos; e d'esses, sim, ha documentos. 
Tanto os ha, que estou certo e V. Sr. redactor verá que 
o illustrado Sr. Dr. Nilo Peçanha não será capaz de con-
testar com provas as affirmações que aqui ficam feitas. 

- Escreve-nos o Sr. Barão de Loreto, em data de 
hontem: 

« Seja-me permittida breve resposta ao que, na 
Gazeta de Noticias, hoje escreveu o Sr. Dr .. Nilo Peçanha 
ácerca do assumpto da. minha carta obsequiosamente 
publicada no Jornal do Commercfo, de hontem. 

Se o projecto do Sr. Dr. André Rebouças 
sobre a . tão debatida questão das Missões foi com 
outros papeis incluído em alguma pasta que o Impe-
rador por occasião da minha ' estada em Petropohs 

·me houvess·e. confiado para entregar ao Ministro dos 
Estrangeiros, Sr. Conselheiro Diana, então, como 
depois fiquei absolutamente ignorando tal circum-
s tancia. 

Assim, apezar d'ella, não é menos certo que, se- . 
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gundo expuz, eu, quando ministro do gabinete 7 de 
Junho, nunca tive conhecimento do mencionado pro-
fecto ; nunca o li, nem d'elle ouvi fallar. 

Mantenho, pois, esta affirmativa, ratificando a con~ 
testação por mim opposta ao facto, antes impugnado 
pelo meu digno collega, Sr. Barão do ~adario, e a 
respeito do qual S. Ex. invocára o meu testemunho. 

Renovo os meus agradecimentos, etc.» 
Temos concluido. 
Já foram ouvidas as autoridades competentes para 

emittir sobre esta negociação o seu juizo e que nella 
intervieram directa ou indirectamente. 

Perante a Camara constituida em commissão 
geral será ouvido mais urna vez o negociador o Sr. 
Quintino Bocayuva . 

Em sessão publica tem a Camara dos Srs. Depu-
tados de pronunciar-se a favor ou contra o seu tratado. 

Attendendo á attitude da imprensa unanime em re-
, provar este acto, como o:ffensivo da honra e dignidade 
nacion~l, esperamos de seu patriotismo uma decisão 
conforme as aspirações da opinião publica ·em tão grave 
assumpto. 

O tratado de 25 de Janeiro de 1890 

A commissão especial da camara dos deputados 
encarregada de _dar parecer sobre o tratado de 25 
de janeiro de 1890, apresentou-se em sessão de IO 

de agosto, desobrigando-se d'este dever. 
Foi só então que se permi~tio publicar o mesmo 

·tratado, que é do teor seguinte: 
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tt « Art. 1. º A fronteira da Republica dos Estados-
Unidos do Brasil e da Republica Argentina, no ter-
ritorio litigioso das Missões, começa na foz e margem 
direita do Chapecó ou Pepiri-guassú sobre o Uru-
guay, atravessa. o divisor das aguas do Iguassú e do 
Uruguay, entre o Campo Eré e o Campo Sant'Anna, no 
ponto médio da distancia entre a casa Coelho no 
primeiro campo e a ponte do Passo do Rio Sant'Anna, 
no caminho para a Serra da Fartura, segundo o mappa 
da commissão mixta exploradora do mesmo territorio, 
e termina na foz e margem esquerda do Chopim sobre 
o Iguassú . Entre cada um dos pontos extremos e o 
central será traçada a linha de fronteira de modo que, 
aproveitando os melhores limites naturaes, salvará as 
povoações de . uma e outra nação que encontre em seu 
trajecto , sendo coristituida por linhas rectas sómente 
onde isso seja i"nevitavel, ficando na posse exclusiva 
do Brasil, e em todo o seu curso, os mencionados rios 
Chapecó e Chopirn. 

« Art. 2 •. º As Altas Partes contratantes compro-
mettem-se a respeitar a posse dos povoadorês, que, 
depois de traçada a linha de fronteira , ficarem de um 
ou outro lado e a outorgar-lhes titulos de propriedade, 
desde que provarem que já eram povoadores, um anno 
antes da presente data , com estabelecimentos de ca-
racter permanente. 

« Art. 3. 0 As duas Altas Partes contratantes se 
entenderão opportunamente sobre a organisação de 
uma commissão mixta que traçará a linha 4ivisoria e 
lhe darão , de commum accôrdo, as instrucções neces-
sarias. 

« Art. 4. 0 A commissão mixta projectará o tra-
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çado correspondente- á linha divisoria, de conformi-
dade com o art. 1 º deste tratado e com as instrucções 

, ~que se refere o terceiro e, approvado o referido pro-
jecto por ambos os governos, se procederá á demar-
cação no terreno, se as Altas Partes contratantes 
assim o julgarem necessario. 

<1 Art. 5. 0 Este tratado será ratificado e as ratifi-
cações serão trocadas na cidade do Rio de Janeiro logo 
após a sua approvação pela assem bléa constituinte dos 
Estados Unidos do Brazil e pelo congresso argentino.» 

O negociador do tratado perante a Camara constituida em 
Commissão Geral 

Antes da apresentação do tratado, nas sessões dos 
dias 6 e 7, naquella camara, o seu negociador pretendeu 
justifical-o. Apezar de terem sido declaradas secretas 
as mesmas sessões, a imprensa fez a narrativa do que 
n'ellas se passou, sem que de todo fosse averbada de 
inexacta. 

O Jornal elo Commercio o:ffereceu a seus leitores a 
narrativa que passa-se para aqui de seguida : 

SESSÃO DO DIA 6 

A Camara dos. Deputados constituio-se hontem em 
commissão geral para ouvir o Sr. senador Quintino Bo-
cayuva que prestou-se a ir explicar-lhe o como e porque 
do tratado de Montevidéo, por elle negociado. 

A sessão foi seereta,-e tão secreta que nem os 
·contínuos da secretaria foram admittidos. 

Pelo que nos foi possível colher de varias fontes, 
eis, em poucas palavras, o que se deu a~li: 
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Compareceram 149 deputado~. Deixaram de com-
parecer, além dos membros da commissão especial do 
tratado, os Srs. Bernardino de Campos, Dionysio Cer-
queira, Manhães Barreto, Alcindo Guanabara, Annibal 
Falcão, Nilo Peçanha, Abreu; Rosa e Silva e Augusto 
de Freitas, Lauro Sodré, Almino Affonso, Pedro Ame-
rico, João Vieira, Bem.ardo de Mendonça, Theophilo 
dos Santos, Pontes de Miranda, Paulo Guimarães, Barão 
de·,Villa Viçosa, Fonseca Hermes, Urbano Marcondes, 
Cyrillo de Lemos, Viriato de Medeiros , Joaquim Breves, 
Luiz Murat, Mayrinck, João Pinheiro, Gabriel de Ma-
galhães, Jacob da Paixão, Ferreira Brandão, Gonçalves 
Chaves, Palleta, Ferreira Pires, Santa Helena, Marti-

. nho Prado Junior, Lopes Chaves, Carlos Garcia, Mo-
reira da Silva, Antonio Prado, Rlfbião Junior, Fleury 
Curado, Leopoldo Bulhões, Julio de Castilho, Ernesto 
de Oliveira, Thomaz Flores, Homero Baptista, Rocha 
Osorio, Fernando Abott e Demetrió Ribeiro. 

Retiraram-se antes das 5 horas da tarde os seguin-
tes Srs.: Francisco Amaral, Pereira Lyra, Gonçalves 
Ferreira, Bastos do Nascimento, Fonseca e Silva, Jac-
ques Ourique, Tolentino de Carvalho, Gonçalo do Lago, 
Lamounier, Zama, Frederico Borges, Ca valcanti, São 
Marcos, Amphilophio, Belfort, Costa Senna, Erico 
Coelho, Mendes Gonçalves, Miguel de Castro, Amorim 

·Garcia, Astolpho Pio, Rodrigues Alves, Fernandes 
Simas, Medrado, Uchôa Rodrigues, Cantão, Costa 
Junior, Victorino Monteiro, Alberto Brandão, Costa 
Rodrigues, Thomaz Delphino, Felisberto Freire, Sam-
paio Ferraz, Nelson, Mascarenhas e Chagas Lobato ,; e 
depois das 5, 1 3 Srs. Deputados. 
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Aberta a sessão· secreta, foi acclamadó para prcsi-
dil-a a mesma mesa da Camara. 

O Sr. presidente declarando que se achava na sala 
immediata o Sr. Senador Quintino Bocayuva pedio aos 
Srs. 1° e 2° secretarios para introduzil-o no salão. 

Entrando o mesmo senhor , foi-lhe designada a tri-
buna do centro onde collocou grande nl~mero de docu-
mentos e livros que trazia em uma caixa de folha de 
flandre s, e um grande mappa pintado com as côres azul 
e de rosa, que foi depois pregado na tribuna para poder 
ser apreciado por todos os Srs. Deputados. 

O Sr. Quintino apresentou-se com o traje de eere~ 
monia,-a casaca. 

Ao principiar a sessão, a Camara apresentava o as-
pecto grave de um momento solemne; mas pouco depois 
retiravam-se muitos deputados em grupos e ião discutir 
nos corredores, e na sala do café. 

Não precisavam ou não queriam ser convencidos? 
Não ~abemos. 

A' meia hora depois do meia-dia principiou a fallar 
o Sr. Quintino Bocayuva e ás 2 e 25 da tarde o Sr. pre-
'sidente suspendeu a sessão que foi reaberta ás 3 horas 
occupando de novo a tribuna o Sr. Quintino fallando 
até ás 5 1 /2. 

O Sr. Aristides Lobo pedio ao Sr. presidente que, 
estando adiantada a hora, suspend~sse a sessão, adiando 
a discussão. 

Esta proposta foi acceita, devendo o Sr. presidente 
na sessão de hoje constiltar a Camara se consente em 
constituir-se de novo em commissão geral entrando logo 
em sessão secreta ou se prefere marcar o_utro dia. 
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Pelu que podemos colher, o discurso do Sr. Quin -
tino Bocayuva causou profunda impressão no espirito 
da Camara. 

E' in1possivel, colligindo informações de fontes 
multiplas e diversas, apresentar um resumo completo,. 
que abranja a plenitude do que S. Ex : hontem 
expoz. 

Todavia, pelo que ouvimos, são estes os pontos ca-
pitaes de sua oração : 

O Sr. Quintino Bocayuva declarou que , logo que 
assumrn o Governo , o ministro argentino n'esta capital 
Sr . Henrique Moreno fez-lhe sentir a conveniencia de 
resolver a questão das Missões, unico ponto que poderia 
gerar desintellige1icia que ambos os paizes deviam evitar. 

S. Ex. afastou a questão por achal-a prematura no· 
momento em que se achava a braços com t ão graves 
diffi.culdades internas . 

. Estudando posteriormente, porém, as vantagens 
que resultariam para a polit ca americana e especial-
mente para a politiça internacional, que o Brazil deve 
exercer nesta parte da America, S. E x . julgou que era 
effectivamente conveniente resolver esta questão, de· 
modo a cimentar as relações entre os dous povos. 

Nenhuma outra preoccupação o levou a esse acto. 
Nega formalmente que tivesse obedecido á pressão· 

de uma revolução imminente ·no Rio Grande do Sul. 
Affirma que o Governo Provisorio foi sempre solidaria 
com elle; que expoz e discutio perante o conselho de 
ministros o tratado que effectuou e assegura que esse 
tratado foi feito aqui com scieneia e annuencia de todo 
o Governo. _Diz que foi convidado pelo Sr. Zeballos 
para uma conferencia em Montevidéo, aonde se assi-
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gnaria o tratado, e declara que só emprehendeu esta 
viagem no couraçado Riachuelo po rque o chefe do Go-
verno Provisorio lh'o offereceu. Declara que as despe-
za:s feitas n 'esta viageµ1 foram mini mas: não excederam 
de 20 contos. 

Na cori.ferencia de Montevidéo s1lientou -se bem a 
necessidade de iniciar uma política americana de união 
e fraternidade prevendo-se a possi bilidade de suscessos 
imminentes que) interessan do o Estado Oriental e a 
Bolívia, trouxessem uma certa alteração na carta geo-
graphica da America do Sul. 

Passando a justificar o tratado, disse que a grita que 
se levantou conta elle prnvém manifestamente da pro-
paganda se bastianista que se avoluma e que convém re-

' pnmir. 
Falla d.o livro do Sr. Barão de Ladario e pede li-

cença para servir-se d'elle como de um roteiro. 
Diz que sente não ter a mesma confiança que 

outros têm no nosso direito e não sabe mesmo como ha 
quem affirme que elle é claro e positivo. Por sua parte 
declara que tem duvidas muito profundas . Se con-
fia sse no nosso direito a ponto de não temer o arbitra-
mento, seria o primeiro a pedir a regeição do t.ratado, 
cuja sorte entretanto não o preoccupa. 

Diz que os monarchistas, que hoje dão batalha á 
Republica n'este terreno, por duas vezes est1veram a 
ponto de fazer a transacção. Affirma que todos os con-
selheiros de Estado que hoje o negam, opinaram pela 
transacção e que o Sr. Rodrigo Silva teve até dia mar-
cado para it a Buenos Ayres assignar o tratado que de-
vidia o territorio com grave detrin1.ento do Brazil, por 
que abria mão de zona habitada por brazileiros. 
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O Imperador era manifestamente favoravel á trans-
acção, tanto que o Sr. Moreno . levou a Buenos Ayres 
uma proposta feita pelo Sr. Rebouças, que estaria hoje 
transformada em tratado se não fosse a revolucão. . , 

Para provar estas asserções lê um memorandum 
que lhe foi apresentado pelo Sr. Henrique Moreno, e 
uma exposição que lhe foi feita pelo Sr. Visconde de 
Cabo-Frio. Apreciando os fundamentos . do nosso di-
reito , de vide-o em tres or:dens : os tratados, o historico 
da questão e o utipossidetis . 

Assevera que os tratados de 1750 e 1777 estão nul-
los e não podem servir de baze ao nosso direito. 

Accrescenta que o proprio.GovernoBrazileiro, pelo 
orgão do Sr. Visconde do Rio Branco, negociador do 
ti-atado de i857 , em uma memoria qu~ lê, affirmou que 
essses tratados estavam nullos, nenhum val?r tinham, 
e que a questão só podia ser resolvida pelas convenien-
cias mutuas. 

Se esses tratados não têm nenhum valor como, 
pergunta, podemos allegal-os para sustentação de nosso 
direito? D'elles resta apenas o facto historico, mas isto 
não é prova. 

Não considera o tratado de 1857 porque elle não 
foi ratificado e não se sabe mesmo se foi approvado 
pelo congresso Argentino que introduzio na lei de 
approvação ·o art. 2°, que mandava considerar que os 
rios do tratado eram dous mais ao Oriente . 

Analysando o valor do uti possidetis no territorio, 
declara que não tinha mos ou pelo menos que era muito 
contestave l. 

Lê varios trechos de Pasquale Fiori para explicar 
o que se devia entender pelo verdadeiro utipossidetis. 



143 

Declara que eximia-se de lêr Bluntchli e outros 
tratadistas que alli tinha á mão por insistirem nas 
mesmas opiniões de Fiori. 

Affirma que á vista disto não sab~ bem de onde 
vem' essa confiança .c.égâ no nosso direito. 

Se a questão fôr levada ao arbitramento nos termos 
do tratado de 5 de novembro cle 18891 e se o laudo nos 
fôr desfavoravel, o territorio argentino fica encravado 
entre dous estados nossos. 

Analysando o historico da questão affirmou que 
el!e é muito intrincado, obscuro e confuso e começa a 
lêr mais documentos demonstrando que ha argumentos 
tanto do nosso lado como _dos argentinos. Foi neste 
ponto que S. Ex. interrompeu hontem a sua exposição, 
compro~ett~ndo-se a apresentar hoje novos do-
cumentos. 

S. Ex. fez sentir a obrigação em que se encontrou 
de guardar em.absoluta reserva as sua·s opín.iões porque 
a sua palavra será sempre a palavra do ministro .de 
estrangeiros. 

Declar~u que a sorte do tratado não o preoccupava 
que cad~ qual votasse como a sua consciencia o im-
puzesse . 

SEssÃo no DIA 7 

Hontern. a Çamara dos Srs. Deputados reunio-se 
depois da sessão ordinaria em sessão secreta para con-
tinuar a ouvir o Sr. Quintino Bocayuva, negociad?r do 
trat,ado das Missões. 

Ao principiar . a sessão, ás 2 horas da tarde, acha-
vam-se presentes 146 Srs. deputados) retirando-se logo 
que o Sr. Bocayuva tomou a palavra os Srs. Cantão, al-
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mirante Abreu, Anfrisio Fia lho, Martinho Rodrigues, 
Gonçalo Lagos, Alcindo Guanabara, Rodrigues Fer-
nandes , e até ás 4 1/2 horas se retiraram os Srs. Pedro 
Chermont , Rodrigues Fernandes, Pedro Velho, Miguel 
de Castro, Couto Cartaxo, Santos Pereira, Mànhães, 
Henrique de C1rvalho 1 Argollo, Garcia Pires, Alvaro 
Botelho, Americo Li1z 1 Paiva , Milton, Leandro Maciel, 
Chagas Lobato, Chagas, Zama, Barão de S. Marcos, 
Carlos Campos, Paulino Carlos , Epitacio Pessoa, Fre-
derico Borges e Jacqu es Ourique . 

O Sr. Quintino Bocay uva fallou da tribuna perto 
da mesa presidencial. 

Antes da sessão secreta o Sr. Quintino conversou 
com diversos deputados na secretaria da Cam_ara e em 
uma pequena sala junto e:1 secretaria onde se entreteve 
largo tempo com o Sr . Nilo Peçanha . 

Depois d? seu discurso vimoi-o conversando com 
o Sr. Demetrio Ribeiro . 

Ao abrir- se a sessão secreta o Sr. Matta Machado, 
presidente:;_, declarou que estavam tomadas. t odas as 
precauções para que o segredo fo sse mantido do modo 
mais rigoroso. 

Em seguida deu a palavra ao Sr. Quintino B©-
cayuva. 

Pelo que pôdcmos; saber, eis o que S. Ex. disse: 
O Sr. Quintino começa dizendo que vae continuar 

a sessão secreta. Lamenta que pudess em ter chegado 
á imprensa as palavras que hontem proferia. 

Salienta a resignação verdadeiramente patriotica 
com que ha tanto tempo soffre todos·os apodos e é vi-
ctima de todas as calumnias. 

Entretanto , não é homem que fuja á responsabili- . 
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dade de seus actos e recue diante da necessidade de os 
sustentar. Se o não tem feito é porque as suggestões 
do seu patriotismo o tem forçado a calar-se. 

Retomando o fio _da sua exposição, o oradot con-
tinúa a analysar o historico da questão, e para guiar-se 
serve.se do livro do Sr. Barão do Ladario, do qual 
destaca uma serie de proposições cuja verdade não lhe 
parece bem demonstrada. Lê excerptos da memoria 
de Oyarvide da segunda partida de demarcadores que 
cohsidera excellente, contestando assim varias das re-
feridas proposições. Faz sentir a confusão que reina em 
tudo isso' e diz que lê estes docu1rnmtos para patentear 
as duvidas e incertezas que povoarp o seu espírito. 

O arbitro que tiver de julgar a questão, diz o 
qrador, ha de ler tudo isto e, no meio das contradicções 
de que está cheio o historico da questão, difficilmente 
poderá firmar urna opinião decisiva em nosso fovor. 

Esta parte do discurso, di:ffusa, longa, entremeiada 
de citações, difficilmente poude ser comprehendida de 
modo a nos habilitar a referir com c.erta segurança os 
pontos que foram ,tratados . 

. O Sr. Boc;;1.yuva vr0ltou depois a considerar a atti-
tude da monarchia na questão. 

A3segura que estava negociada uma transacção. 
Lê os pareceres do Conselho de Estado de 18°89 para 
provar que a maioria era favoravel á divisão de terri-
torio. Estranha que os Conselheiros da Corôa venham 
hoje em publico negar uma verdade documentada. Diz 
que o Sr. Rodrigo Silva era abertamente favoravel a 
essa transacção, e lê a proposta de divisão de territorio 
feita pelo Sr. Visconde de Cabo-frio na informação. 
que fo_i presente a9 Conselho de .Estad®. 

10 
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Lê uma carta do Sr. Quirino Costa em que se 
falia de um accôrdo equitativo sem arbitro. 

Falla da intenção en1 que estava o Sr. Rodrigo 
Silva de ir a Montevidéo. 

Lê um telegramma do Sr; Rodrigo descul pan-
do-se de não ir a Montevidéo, por causa dos trabalhos 
legislativos. 

Não duvida de que o que estava em questão 
era effecti vamente a µartilha de territorio, pelo pro-
cesso indicado pelo Sr. André Re.bouças: que foi 
proposto em substituição da média geometrica que 
o Sr. Moreno pretendia. 

Não sabe ~orno, á vista dos documentos que 
existem e que lê , se contesta, a intenção de dividir tcr-
ritorio. 

Observ'a que o Sr. Moreno havia ganho aqu i 
grande prestigio e que no Paço se lhe dispensava muita 
consideração. 

Diz que é transparente que a política imperial 
tiqha tomado por força de circumstancias internas 
esse temperamento. • 

Assegura que a partilha do territ?rio se fari~ cm 
circumstancias muito mais desfavoravcis do que as 
que resultam do tratado de Montevidéo, porquant o en-
trava na transacção o terreno accrescido a léste do 
Chopim até o Jangada, como se vê do projccto de 
arbitragem t @chnica do Sr. Rebouças. 

Lembra que a monarchia jcí. havia considerado 
esse territorio como litigioso, tanto que , pelo tratado 
de 5 de Novembro, este territorio entrava para o arbi-
tramento. 

Pelo tratado elle foi totalmente excluido. 



147 

Vê-se, diz o orador, do longo historico que faz do 
modo por que a monarchia nos seus ultimas tempos 
encaminhava a questão, que era imminente uma so-
lução q'ue trouxesse a partilha do territorio. Entre-
tanto, contra o tratado de Montevidéo levanta-se a 
maior grita, a mais desenfreada campanha por parte 
desses mesmos que estiveram a ponto de fazer peior. 

E.' evidente que o que está em causa é a Repu-
blica e este tratado não serve mais do que de pretexto 
dos que ·a combatem. 

Perorando, o orador conc;:ita a Camara a encarar 
sériamente a gravidade da situação política interna. 
Faz ver que a corrente sebastianista se avoluma cada 
vez mais e que é preciso oppôr-lhe um dique. Declara 
que acha imprescindível que cessem as hostilidades 
entre os poderes legislativo e executivo, porque só da 
união podem provir elementos de força capazes de. 
garantir a Republica. Pensa que a Camara não se deve 
divorciar do Chefe do Estado, cuja lealdade á Repu-
blica não póde ser duvidada. 

Declara estar dis,osto a repetir o sacrificio de 
Abrahão, e se é necessario para conso lidação da Re-
publica a rejeição desse tratado, não tem duvida em 
dize r que esquece a sua individualidade e sacrifica-se 
na ara da patria. 

A Camara,'apreciando os intuitos patrioticos do Go-
verno Provisorio, regeitanélo o tratado desempenhar-
se -ha de 'um dever que as circumstancias justificam. 

Estas foram mais· ou menos as palavras e com se-
gurança o espírito da peroração do Sr. Quintino Bo-
cayuva. 
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Rejeição do tratado de 1890 pela Camara dos Deputados 

Bem natural é _suppor-se que as explicações que o 
negociador do tratado de Montevidéo deu á camara 
dos deputados constituída em commissão geral sejão . 
as mesmas que produziu na especial em dias an-tece"' 
dentes·. 

Foi depois de as ouvir, estudar e reflectir que, esta 
commissão·, lavrou o parecer· exigido pela camata 

·nos seguintes termos : 
«A eommissão especial nomeada para conheeer do 

trátado de limites entre o Brazil e a Republica Argen-
tina, celebrado em Montevidéo em 25 de janeiro de 
18901 e interpor o respectivo parecer, vem dar conta 
da honrosa incumbencia que lhe foi confiada. 

«Para com acerto ajuizar do mérito do tratado, a 
commissão procurou, antes de tudo, estudar, desde 
suas orige11s, a secular e debatida questão de limites, 
no intuito de conhecer os fundamentos historicos dos 
nossos direitos ao territorio, ~isputado pelos argen-
tinos. 

<<Para conseguir este escopo, teve de remontar por 
. um trabalho assiduo, longo e consciente, ás fontes his-
toricas dos limites das possessões portuguezas e hespa-
nholas na America Austral, e, particularm~nte, na. re-
giã~ comprehendida entre os rios Uruguay e Jguassú. 

«Teve á sua disposição numerosos documentos, 
cada qual da mais alta valia, que, em satisfação das re-
quisições que houve de fazer, mandou entregar-lhe o 
ministerio dos relacões exteriores; . . 

((Basta o estudo methodi<w de instrumentos tão 
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completos, claros , detalhados e ricos de informações, 
como são aquelles que compulsou a commissão, para 
satisfação plena dos espíritos ainda os mais exigentes. 

<1Entretanto1 a commissão levou os seus escrupulos 
ao ponto de não declarar-se satisfeita com elles; · 

<1Quiz não pispensar elemento algum de eluci-
dação da magna questão e solicitou o comparecimento 
no seu seio dos Srs. senador Quintino Bocayuva e vis-
conde de Cabo Frio-o primeiro, negociador do tratado 
e o segundo, director geral da sec,retaria do exterior e 
autor de numerosos e importantes documentos diplo-
maticos sobre o assumpto. 

<1Üuvio tambem a commissão as informações de 
dons dos commissarios, encarregados do estudo do 
terrii:orio litigioso. 

<1Tendo, dest'arte, cumprido o seu dever, recor-
rendo a todos os meios 1 que pareceram-lhe necessarios 
e conducentes ao esclarecimento do assumpto, inteira-
mente satisfeita e convenientemente orientada com o 
grande numero de dados, que colheu em suas pacientes 
investigações, julga-se a commissão habilitada a dar a 
sua opinião sobre o tratado de Montevid.éo, opinião 
que tem a honra de o:fferecer á alta consideração da ca-
mara dos Srs . representantes, nos termos seguintes : 

11Ç9nsiderand9 que o territorio , situadQ ao oriente 
do~ rios Pepiri-guassú e Santo Antonio é liµl~tad9 ao 
nçine pel9 rio Igua~sú e ao sul pel<;> rio {Jrugm;1,y1 per-
1;epc:;e de c;lireito e de fac;to ao Brazil. , 

11Pertence de direito : 
11º Porque o tratado de 13 de janeiro de 1750, que 

foi a primeira tentativa séria que fiz~ram as côrtes de 
Lisb0w ~ Ma<dricl -para fixar os limites Q.as. suas pes· 
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sessões, reconheee cathegoritamente a posse por Por-
tugal do territorio situado a leste daquella linha. 

«Não obstante ter sido este tratado annullado pelo 
de 1761, subsiste o facto do reconhecimento da posse, 
que é a elle anterior e não teve nelle a sua origem. 

«2º Porque o tratado de 1° de outubro de 1777, no 
art. 8°, estipula que a fronteira pas :;; ará pelos rios P<:-
piri-guassú e Santo Antonio, conservando assim o 
nome de Pepiri-guassú, que deram os primeiros de-
marcadores ao rio Pequiry do tratado de 17501 com o 
fim de não confundir-se com o de igual nome, que affi.ue 
no Paraná, junto ao Salto de Guayra; dando ao rio , que 
elles s_ubiram e cujas cabeceiras disseram ser fronteiras 
das do Pepiri-guassú, o mesmo nome de Santo Antonio. 

((Se não bastasse este facto tão concludente da con-
servação dos nomes para levar aos espiritos mais refrac-
tarios a convicção de que as côrtes tiveram em mira a 
renovação do art. 5° do tratado de 1750, haveria ainda o 
appello para as instrucções do governo da Hespanha, 
assignadas pelo ministro D . .\psé Galves, em Aran-
juez, e datadas em 6 de junho de 1778, e para as do 
vice-rei de Buenos-Ayres D. Juan José de Vertis, com 
o respectivo plano de operações, onde vem determi -
nados, do m?do mais positivo, as posições e os signaes 
caracteristicos das boccas dos rio s Pepiri-guassú e 
Santo Antonio . 

. ((3º Porque estes dois rios, de que fallam os tra-
. tados, são os mesmos que exp lorou em 1887 a primeira 

partida da commissão mixta de limites. 
«Estes rios figuram na carta geral da commissão 

mixta, nçis plantas particulares, . nas cadetnetas do ser-
viço, nas actas e-nos diarios com · os · mésmos . nomes, 
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que dep-lhe o tratado de 1777 e lê-se no mappa classico 
de D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, geographo 
real de Hespanha, e outros. 

<<Verificou a commissão mixta de limites que todos 
os accidentes topographicos, característicos, da emboc-
cadura do Pepiri-guassú e das suas immediações no 
Uruguay, assim como aquclles relativos á bocca e ao 
curso do Santo Anton_io e que vêm descriptos e assig-
nalados nos diarios dos demarcadores do seculo pas-
sado (os primeiros e os segundos) e nas instrucções do 
governo e dos commissarios hespanhóes, concordam 
exactamente com o que foi observado no terreno. 

«4º Porque o rio Chapecó, que os commissarios 
hespanhoes da segunda demarcação denominaram Pe-
quiry-guassú, nome que os argentinos conservaram, 
não era conhecido nem jámais figurou em mappa algum 
ou em outro qualquer documento com tal denominação 
ou qualquer outra, antes de ser assignalado pelo gco-
grapho hespanhol D. Joaquim Gundin. 

((Os signaes dados parà o reconhecimento do Pe-
piri-guassú aos segundos demarcadores são os mesmos 
que encontram-se na fóz deste rio e differem consi -
deravelmente daquelles, que os hespanhoes affirmaram 
existir na bocca do Chapecó. 

«Do descobrimento do Chapecó resultou o Santo 
Antonio-guassú de Oyarvide, gue é o rio Jangada . dos 
brazileiros e que hoje os argentinos pretendem para 
fronteira do lado da vertente do Iguassú. 

<tNem o nome de Pequiry-guassú, i1em o de Santo 
Antonio-guassú, figuram no tratad'? de 1777· São inven-
ções rn_uito posteriores a este e que só s.crvirç.ni para faz.cr 
&úrgir duv'idas , que perforbáraltl a boa marcha das· ex"' 
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plorações, sem terem conseguido os commissarios hes-
panhocs o seu desideratwn) porquanto não consta por 
acto ou documento algum publico, que o governo de 
Madrid tenha sanccionado, approvado ou ainda ligado 
importancia ao facto do desco brimento do rio de geo.-
grapho Gundin. e ás duvidas que nascer{l m entre os 
commissario s. 

«Accresce que o Santo Antonio-guassú foi explo-
rado apenas alguns kilometros abaixo da sua origem. 

« O facto de ser este o rio mais visinho do Chapéco, 
que flue para o Iguassú, nenhum valor tem quanto á 
questão de direito, porque não só o Chapéco não é o 
P~piri -guassú como tambem o Santo Antonio-guassú 
de Oyarvide não é o Santo Antonio do art. 8° do tratado 
de 1777, onde nenhuma referencia é ~eita ao rio mais 
visinho. 

« 5. º Porque é o art. 8° do tratado de l º de Outubro 
de 17771 que regula os limites do Brazil, nesta região, 
com a Republica Argentina, não obstante ser um tra-
tado preliminar, não obstante não haver sido renovado 
pdo tratado de. Badajoz de 1801, n.ão obstante ter o go-
verno brazileiro affirmado a sua .nullidade , não obstante 
os tratados obrigarem sómente as partes contratantes e 
elle fiaver sido celebrado entre Portugal e Hespanha . 

<< O art. 8° do tratado de r 777 est~ em pleno vi.gor, 
por.que a Republica Argentina acei~a-o, porque o g<;?-
verno brazilciro, apezar de negar a sua validade al{so-
luta, aceita-o neste particular, porque finalmente os 
tratados extinctos podein ser renovados ou restabeleci-
dos por_conse,ntimento mutuo, expresso ou tacito, d.as 
partes .cr:<:>1úr~tq.nt~s.0u aú.irantes _: _e ~Brq.ziJ e a·. Re.pu-
blica Argentina mais de uma vez hã© <lleclaraei<l>, em d.o-
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cumento publico e que faz fé:--: a seglfnda, que o tra-
tado de 1° de Oulubro de .1777 conhecido por tratado de 
Santo Ildefonso, nunca deixo u de ser valido e nesta 
conformidade tem-no s ustentado sempre ; o primeiro 
que, apezar de considerai-o nullo , admitte para 
re gular a questão de limites o seu art. 8° . 

« Pertence de facto : · 
« r.º Porque o Braz il exerce soberania e dominio 

eminente sobre o territorio, hoje disputado, onde exis-
tem aut.oridade.s administrativas, judióarias ~ policiaes 
onde lança e percebe impostos e onde a posse effectiva 
manifesta,-se de modo o mais convincente, pela exis-
tencia de povoações , entre as quaes existe uma villa 
(Palmas) cabeça de comarca, de estabelecimentos in-
dustriaes, de estradas reaes, de pontes e outras obras 
de arte, de linhas telegraphicas e finalmente, de uma 
população superior a 8.ooo alma~, composta exclusiva-
mente de brazileiros, na qual não se conta um só cida-
dão argçntino ; 

2. 0 Porque jámais a Hespanha, nos tempos colo-
niaes, e a Republica. Argentina, depois de sua separa-
ção da inetropole, occuparam parte alguma do territo-
rio situado ao oriente da linha dos rios Pepiri-guassú 
e Santo Antonio, · revelando aniinus possidendi. 

<1 Ci.u;npi;e ponderar e é de ~ro\l.nde peso para . DJ.QS -

t.r;F que, Q,té época muito rGçente, .;t R,epu9Uca Ar~~n
tina .nunca pretendeu penetrar no territ<;>rio, ql,le bQh~ 
<;\~sput:;i, - que em 1866 o Governo Brç.zileiro empe· 
nhadó na grande lucta com o dictador do Paraguay, 
mandou abrir comm\.inicações até o rio Paraná, pelos 
illu,stres e~1g~nh~it~o~ .mi!ii:.ares, Jetonyrno Jarcljm €AI~ 
varo de Oliveir~, então ~ d tenentes . . . . 
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<< Do relatorio assignado pelo general Jardim, o 
explorador de 18661 consta que não havia naquella 
época, que aliás é recente, estrada ou picada alguma 
que commm1icasse o territorio com a republica visi~ 
nha. Foi S. Ex. quem desbravou aquelle invio sertão 
e foi dando nomes ~os lugares e plantando padrões . 

« Considerando pelos motivos já expostos e outros 
que .existem em numero considerave l ·e que corroboram 
do modo o mais concludente a convicção que tem a 
commissão da ligitimidade das pretençõ:Cs do Brazil ao 
territorio que o ex-Governo Imperial, aliás plenamente 
convencido do nosso direito , permittio que fosse consi-
derado litigioso ; que este direito é inconcusso e irrefu-
tavel quer á luz dos documentos historieos, quer com-
provado pelo direito escripto convencional e já final-
mente tomando por base o uti possidetis eifeetivo e real, 
justificado por uma posse longa , antiga, eifeetiva e 
tranquilla; 

« Considerando que o tratado de Montevidéu 
admittio a divisão do territorio; 

« Considerando, que ex-vi do mesmo tratado, fica 
pertencendo á Republica Argentina uma área conside· 
ravel do territorio habitado por compatriotas nossos , 
que tem as suas terras registradas nos nossos ar chi vos, 
que sempre obedeceram ás nossás autoridades e que 
sempre · julgaram acender os seus lares na teáa da 

. patria ; 
« Considerando finalmente que o tratado de Mon-

tevidéu não deve annullar o de 5 de Novembro de 1889 1 

o qual estabelece como ultimo recurso o arbitramento 
consignado como regra 11él: Con~tituiç~o da Republica 
para solver as questões internacionacs ; 
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« A commiss<'ío é de parecer que a camal'a dos Srs. 
deputados não dê a sua sancção ao tratado de limites 
assignaclo em Montevidéo em 25 de Janeiro de 1890. 

<1 Sala das sessões, 6 de Agosto de l89r.-Dio11y-sio 
E. de Castro Cerqueira, relator - Bernardino de Cam-
pos-Dr. José Augusto de Freitas - Joaquim Francisco 
de Abreu-Alcmdo Guanabara-Annibal Falcão-F. A. 
Ràsa e Silva-D. Nlanhães Barreto-Nzlo Peçanha (ven-

cido).n 

Reunida a camara dos deputados, na sua sessão do 
dia ro de Agosto , foi este parecer posto em discussão ; 
e sem que fos se á trlbuna um unico de seus membros 
para o impugnar, e a requerimento do Dr. .Nilo Peça-
nha, o membro divergente da commissão especial que 
apresentou o mesmo parecer, foi encerrado o direito de 
sobre elle foliar- se e regeitado, - por 142 contra 5 vo-
tos ! ... 

Foi pois assim solemnemente mantidos os direitos 
do Brazil ás linhas da fronteira que em l 7 59 e i 760 fo-
ram exploradas,aceitas pelo tratado der º de Outubro de 
1777 e reconhecidas pela Republica Arge.ntina no tra-
tado de q de Dez embro de 1857. 

A guestáo já, p2la força da nova doutrina consti-
tuc_ional contida na carta ,de 24 de fevereiro de l 89 I, e 
fôra recebida _antes no tratado de 5 de novembro de 
1889, já pelo que dispõe este mesmo tratado, é de crêr, 
deçida-se pel<? ~rbitrar~1ento. ' 
· Urge que se preparem do 1poqo o mais precl~o . e 
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claro a exposição q uc deve ser offerecida ao arbitro 
para que o seu laudo seja o mais correcto possivel. 

No parecer da commissão especial da camara, e 
que fie.ou transcripto, ha a devida orientação desse tra-
balho. 

Os que conhecem a questão e se não acham apai-
xonados em favor dos interesses argentinos, nem por 
um instante terão duvidas de que em arbitragei11 te-
remos mantida a fronteira que a monarchia sempre 
defendeu. 

Terminando, para aqui traslada-se o que sobre a 
sessão da carnara dos deputados , em que rcgeitado foi o 
tratad~ de 25 de janeiro de 1890, disse o Jornal do 
Bmzü: 

· cc Reuniu-se hontem em sessão secreta a eamara 
dos deputadss com o fim de discutir e votar o parecer 
da commissão especial, que ante-hontem publicámos. 

cc Ao meio-dia abriu-se a sessão sob a presidencia 
do Sr. Oliveira Lima. 

_Não havendo ainda numero sufficiente de . depu-
tados, e não podendo ser apresentada ma teria differente 
da que constituia o assumpto do dia, foi suspensa a ses-
são, até que comparecessem mais alguns membros da 
caq:iara. 

Quasi á · r hora ; havendo num~ro, r~OQ!PeÇÇ>l). a 
$e$~ãQ sc,:i l;i a presidenci;;t do Sr. cqn~elh~iro M;a~ta M1;1-
ch?do. 

O Sr. deputado Nilo Peçanha, membr9 çla corl+-
missão especial que deu o parecer sobre o tratado, e o 
unico que assignou-se vencido, requereu ... o encer-
rament© \lla cliscussãe ! 
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A camara, por grande maioria, cori1 excepção dos 
membros presentes da commissão, approvou o reque-
rimento do deputado que, mais que qualquer outro, 
devia ter interesse em que não se concluísse pela mor-
daça o estudo desta questão que começárá pelo se-
gredo. 

Prevaleceu, entretanto, a diplomacia da rôlha. 
Antes de approvado o requerimento do Dr. Nilo 

Peçanha, o Sr. Serzedello apresentou ·uma moção de 
encomios ao negociador do tratado , e de promessas 
tranquillisadoras á Republica Argentina. 

Disse S. Ex. que a rejeição do ·tratado não impor-
tava desconhecimento á correcção do Sr. Quintino, nem 
intuitos d e perturbar a paz ou quebrar as relações de 
amizade com os nossos visinhos. 

Esta moção, foi, porém, retirada em seguida, a pe-
dido do seu autor. 

O Sr. Aníbal Falcão, um dos signatarios do pa-
recer da commissão especial, apresentou uma moção, 
firmada pelos seus collcgas de commissáo, excep-
tuando-se o Sr. Nilo Peçanha, membro discordante, e 
o Sr. Rosa e Silva, que não est3.va presente. 

Na inoção se declarava que acommissáo rejeitára o 
tratado de Montevidéo, não influenciada por interesses 
de politica interna, mas convicta de que o direito dava 
ao .Brazil a fronteira marcada pelo tratado d.e i857. 

Os que lêram na imprensa o resumo da exposição 
do Sr. Quintino á camara dos deputados, não ignoram 
que S. Ex . pedia a rejeição do tratado como meio de 
abafar o movimento restaurad0r que ,· no seu parecer, 
explorava o patriotismo nacio9al contra a republica que 
firmára o co·nvenio. 
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Foi para garantir a republica contra o fantasma do 
sebastianismo que o Abrahão do governo provisorio fez 
o sacrificio de seus se ntimentos paternos, consentindo 
que o parlamento deixasse morrer o tratado. 

Votando acamara em silencio a rejeição delle de 
pois das palmas com que acolheu, segundo dizem, o 
lance oratorio do ex.-mi-nistro de e strang ~ iros , -podia 
parecer que os representantes da nação visáram mais 
garantir a paz no interior do que defender o direito na 
fronteira. 

A commiss<fo, apresentando a sua moção, servio a 
um tempo à verdãde e á patria, garantindo con tra so-
phismas ou suspe itas, a significação do seu parecer. 

O Sr. Gabino Besouro, tomando a palavra, disse 
que esta moçáo pod"ia ser interpretada em desfavor do 
ex-ministro do exterior , bem que da parte da com-
missão, a cujos J3entimentos fazia justiça, não houvesse 
semelhante intenção. 

O Sr. José Augusto de Freitas respondeu e'xpli-
cando o intuito da moçáo. 

Replicou o Sr. Lauro Múller, indo além do Sr. Ga-
bino Besou ro , insinuando que a moção parecia indicar 
o desejo de molestar o negociador do tratado. 

Tomou então a palavra o Sr. Cesar Zama, dizendo 
que se não estava dispos to a approvar a moção apre-
sentada e retirada pelo Sr. Serzedello, porque impor-
tava em uma homenagem que não tinha razão de ser , 
pedia tambem permissão aos membros da commissão 
especial para declarar que não votava pela moção por 
cllcs apresentada, porque era dispensa vel á vista dos 
argumentos em que fundou-se o respectivo parecer, 
posteriores á just ificação do Sr. Quintino perante a ca-
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mara, o que excluia a suspeita de que o negociador in-
fluira sobre a opinião dos deputados. 

Então o Sr. Freitas, pedio que fosse retirada a 
moção apresentada pelo Sr. Annibal Falcão, decla-
rando-se porém na acta que a camara reconhecia que o 
parecer da commissão estribára-se exclusivamente no 
direito que tem o Brazil ao territorio contestado, 

A camara applaudio esta deliberação justa e 
sensata. 

O Sr. Gabino Besouro objectou, porém, que isto 
era, em rigor, a moção rejeitada, e a camara se des-
disse dos seus applausos. 

Informaram-nos, porém, de que um sentimento-
até certo ponto explicavel, e '-lue attenúa de leve a con, 
tradicção, influio na attitude da camara: um deputado 
conterraneo do director da politica ministerial e de-
dicado ao gove rn o, andou de bancada em bancada, pe-
dindo votos em favor do requerimento do Sr. Freitas, 
e bastop isso para que acamara desconfiassse de inter-
venção official. .. Trop de z.ele ... 

Interveio o Sr. Frederico Borges, pedindo que não 
constasse da acta o incide1Zte (assim qualificou-o S. Ex:.) 
relativo á m oção . Era escurecer mais o segredo da ses-
são ; trapcas passad::i. s nas portas e esponja passada 
na acta. 

Antes de encerrada a discussão do tratado, foi 
approvada a seg uinte mo:lificação do Sr. Serz edello ao 
ultimo c.onsidcrando do parecer : 

« Considerandó que o recurso terminal da decisão 
dos pleitos internacionaes é o arbitram~nto; consignado 
na constituição ... » 

O parecer dizia isto: 
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« Considerando fin·almente que o tratado de Mon-
tevidéo não deve annullar ·o de S de novembro de 1889 
o qual estabelece como ultimo recurso o arbitramento, 
consignado como regra na Constituição da Republica 
para salvar as questões internacionaes ... » 

Concluindo-se do exame comparativo entre estes 
dois topicos que o Sr. Serzedello não fez mais do que 
supprimir a referencia ao tratado de S de novembro ... 

Deixemos ao publico a escolha do qualificativo ade-
quado a este chauvinismo radicalista. 

E terminou ás 3 horas e 3 · guartos es ta sessão ... 
secreta. » 

EM SUMMA 

.Tendo de se dar execução ao tratado de arbitra-
mento de S de Novembro de 18891 que, subsis te em 
todo seu vigor, o arbitro designado pelas duas partes 
contratantes tem necessariamente de proferir o seu 
laudo em sustentação dos direitos do Brazil pondo de 
parte as pretenções da Republica Argentina. 

A decisão arbitral de conformidade a quanto dis-
põe o art. 5° daquelle tratado, versará sómente em de-
clarar,-qual a fronteira entre os dois paizes pela de-
signação de que rios ella se constitue) á. vista das razões 
e documentos que produzirem os respectivos governos . 
D'este m ódo se estabelecerá a ultima palavra so bre 
quaes são os rios que atravessam essa zoha territorial 
que Se nos contesta, que deva m rec eber OS nomes l~en
cionados no tratado de 1 º de Outubro de 1777 : 

~Se esses ·que, invariavelmente, têm sido 0 Pe~ 
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pir1-guassú e o Santo Antonio, e assini inscriptos em 
todos os mappas que lhe servirão de base e poste~ 
riores, ou ; 

- se o Chapecó e o Chopim, aquelle inscripto com 
igual nome, nos mesmos mappas precedentes ao tra-
tado e este de modo algum indicado nesses mappas. 

Não ha duvida de que, as pretenções que man-
temos, .fundam-se em valiosos titulos, compromissos 
solemnes e mais na inveterada e nunca contestada posse 
secular, mandada respeitar pelo tratado de 17 5o (seu 
preambulo) e pelo de 1777 (no art. 16); posse que se es-
tende até o Pepiri-guassú e Santo Antonio, linhas estas 
estrategicas adoptadas pelas duas Côrtes para extremar 
a fronteira da então colonia de Portugal com o vice-
reinado de Buenos-Ayres :-ficando logo abaixo, nos 
rios caudalosos Uruguay e Iguassú, as grandes ca-
choeiras desses mesmos rios. 

Na demarcação feita em commum por commissarios 
portuguezes e hespanhóes, cumpre commemorar, se • declarou quaes os rios que eram indicados vagamente no 
art. 5° do tratado de 1750, afim de servirem á divisa dos 
dois paizes ; no subsequente, de l 777, em seu art. 8°, 
firmando-se naquella demarcação, fôra essa divisa tra-
çada em termos claros e os mais precisos. 

Por ultimo, o tratado de 1'4 de Dezembro de 1857 
feito pelos governos brazileiro e argentino, adoptou, 
sem a mínima restricção, a mesma divisa, pela con-
vicção em que estavam de que, assim se attendia aos 
direitos que os respectivos paizes podiam ter, como 
tudo foi expresso no protocollo que acompanhou aquella 
negociação. 
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E, ahi está quanto basta, para de maneira completa 
firmar-se a razão de nossas exigencias. 

No entretanto, em 1876, as pretenções argentinas 
se revelam contrarias ao quanto estava accordado: e 
voltam a reviver as explorações de Oyarvide, já despre-
sadas até pela Côrte de Hespanha, e as insinuações de 
divisa pelo Chapecó, á partir do Uruguay e seguindo 
por um outro ,rio, que fosse sahir no Iguassú, como 
contravertente ! ... 

Essas pretenções que offendem tão de frente os 
tratados., e os dir eitos herdados da metropole, vieram· 
até o seu ephe11.1 í:TO triumpho, no tratado de 25 de Ja-
neiro de 1890, não obstante o resultado das explorações 
em commissão mixta, que se devia esperar, as quaes 
mostram de modo concludente que era de todo proce-
dente a demarcação feita em 1759. 

· Essas explorações attestam que nem o Piquiri-
guassú, nome dado ao Chapecó, nem o Chopim e nem 
o Jangada são os rios designados por fronteira no tra-
tado de 1777:-as vertentes eram diversas diversos, os 
caracteristicos e não infirmavani portanto as designa-
ções daquella demarcação,. 

Não é facil qualificar a insistencia do Governo 
Argentino que se traduz desse acto, e a transacção que 
pretendera, levando o Brazil a ceder de seu.s direitos 
ao territorio todo, á leste dos rios Pepiri-guassú e Santo 
Antonio, já acceitos por elle mesmo em 1857. 

Ao arbitramento, c'omo principio constitucional 
vigente, firmado em um tratado celebrado com os Es-
tados Unidos d'Am erica do Norte, caberá a decisão, 
deste litígio. 
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O arbitro dirá quaes os rios, que correm nessas 
zonas, que devem ser os da fronteira entre os dous 
paizes. 

Não se trata mais de transacção. 
Felizmente foi rechaçado pela camara dos depu-

tados o acto do Governo "Provisorio como attentatorio 
da integridade da Patria. 

Os motivos que expoz o negociador do tratado 
de Montevidéo foram julgados improcedentes. 

Volta-se á questão de direito como já haviam 
convindo os dous Governos, pelo tratado de 5 de no-
vembi;o de 1889, e só della é que se tem de occupar o 
arbitro para resolver-se definitivamente esta questão 
seccular. 

-·---~.__ __ 
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N. 1 

l\!JEMORIA ORGANISADA PELO PLENIPOTENCIARIO BRASILEIRO PARA 
SERVIR DE BASE AO TRATADO DE LIMITES DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 1857. 

Os limites entre o Imperio do Brazil e as Republi-
cas que com elle confinam não' podem ser regulados pelos 
tratados .celebrados entre Portugal e Hespanha, suas 
antigas metropoles, salvo se ambas as partes contrac-
tantes quizerem adoptal-os como base ·para a demar-
cação de suas respectivas fronteiras. 

As convenções com que as duas Corôas de Portu-
gal e Hespanha procuraram dividir entre si as terras, 
ainda não descobertas ou conquistadas na America, e 
extremar suas possessões estabelecidas no mesmo Con-
tinente nunca sortiram o desejado effeito. 

As duvidas e incertezas de taes estipulações, os 
embaraços emergentes de uma e outra parte, e, por fim, 
a guerra sucessivamente, inutilisaram todos os ajustes 
e consagraram o direito do uti possídetis como o unico 
titulo e a unica barreira contra as usurpações de uma 
e outra nação e de suas colonias na America Meri-
dional. 

As ultimas estipulações ajustadas e concluidas 
entre as duas Corôas, para a demarcação de seus d.orrü-
nios no Novo Mundo, são as do tratado preliminar de lº 
de Outubro de l 777, disposições em grande parte co-
piadas do tratado de 13 de Janeiro de 1750, que aquelle 
teve por fim modificar e esclarecer. _ 

O tratado de 1777 foi roto e annullado pela guerra 
1 • 

supervepiente em, ~801 entre P0rtugal e_ Hespan.hlJ., e 
assim ficou, para sempre 1 · n&:o sendo restaura.cio pelo 



170 

trat ado de paz assignado em Badajoz aos 16 dias de Ju-
nho 'do mesmo anno. 

A Hespanha conservou a Praça de Olivença q ue 
tinha conquistado pelo direito da guerr'a , e Portugal 1 

todo o territorio pertencente á Hespanha, que em vir-
tude dó mesmo direito occupara na America. 

E', pois, in_contestavel que nem mes;110 a Hespa-
nha ou Portugal poderia hoje invocar o tratado de 1777, 
porque contra semelhante pretenção protestaria a evi-
dencia do direito internacional. 

O Governo de S. M. o Imperador do Brazil, reco-
nhecendo a falta de direito escripto para a demarcação 
de suas raias com os E stados vl.sinhos, tem adoptado e 
proposto as unicas bases razoaveis e equitativas que 
podem ser invocadas : utipossidetis, onde este existe, e 
as estipulações do tratado de 1777, onde ellas se cen-
formam ou não vão de encontro ás possessões actuacs 
.de urna e outra parte contratant e. 

Estes principias têm por s i o çissenso da razão e da 
justiça , e estão consagrados no direi-to publico uni.vera 
sal. Rejeitados elles, o unico principio' regulador seri-
a conveniencia e a força de cada nação. 

O Imperio r epu g~10 u e repugn::i.rá sempre deslin· 
dar suas differenças coqi. os Estados visinhos por outros 
ro:,eios que não se jam os da amizade e pers tfasão . 

Elle não carece estender suas fronteiras além dos 
limites actuaes, determinados pelas suas posses e ju-
risdição, tacita ou expressamente reconhecidas. Sua 
unica aspiração é regular so bre esta base) e p'elo mais 
amígavel accàrdo, com os E stados confü\°antes, as ni ias 
qil'e d_evern ext~h1ar- o~ re-spkti:.,.oos tê-rnirófi&s:- · . 

Esta.. necessidade, que sehte o Imp1e.dcii , . deve · ser 
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igualmente sentida pelos seus Yisiúhos, porque · a falta 
de reconhecimento e demarcação das fronteiras suscita 
contestações ' e conflictos ; obsta á sua melhor segu-
rança e policia ; é um perigo con tante para a conser-
vação da mutua benevolencia e amizade, que é de inte-
resse de todos manter e cultivar. ' 

Felizmente , a linha que separa o territorio Brazi-
leiro do Argentino, entre os ri0s Paraná e Uruguay. 
não póde dar lugar á menor contes tação . Tanto o prin· 
cipio do utz.p1·ejudelis como o tratado de 1777 a as ignalão 
do mesmo modo . 

A sobredita linha di visoria acha-se assim descripta 
no art. 8° do tratado de i777. 

« Ficando já assignalados os domínios de ambas as 
Corôas até a entrada do rio Pequeri ou Pepiri-guassú, 
no rio Uruguay, convieram os dous altos contractantes 
cm que a linha diviso ria segui ria aguas acima do dito 
Pepiri·guassú até a s ua origem principal, e desde este 
pelo mais alto terreno , debaixo ela s regras dadas no 
art. 6°; continuará a encontrar as correntes do rio Santo 
Anto,nio que desagua no Grande de Coritiba, por outro 
nome chamado Iguassú : seguindo este aguas abaixo 
até a sua entrada no Paranci pela sua margem Oriental; 
e continu.ando então aguas acima do mesmo Paraná até 
onde se lhe ajunta o rio Igurey pela sua margem occi-
den~f!l.n 

Esta . estipu lação é a mesma do art . 5° do tratado de 
175.0, com a unica differença notavel de denominar-se 
Pepiri-guassú e Sai110 Antonio os dous primeiros rios 
por onde corrê a linha divisaria . a partir do Uruguay. 
Aqu.eJ1.as denomil}aç.óes·fqta;xrd a·das pelos demarcado- · 

J\ ._ . ' d .. . 1 res cro trat? o anterior. ·_: -·· : 
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Importa, pa~a clareza e 'maior esclarecimento, tran-
screver tambem aqui o dito artigo correspondente do 
tratado de 1750: 

« Subirá desde a bocca do · Ibicui pelo alveo do 
Uruguay até encontrar o do rio Pepiri ou Pequeri, que 
desagua na margem occidental do Uruguay ; e conti-
nuará pelo alveo do Pepiri acima até a sua origem prin-
cipal, desde a qual proseguirá pelo mais alto do ter-
reno até a cabeceira principal do ' rio mais visinho que 
desemboque no rio Grande de Coritiba, por outro norne 
chamado Iguassú. Pelo alveo do dito rio mais visinho 
da origem do Pepiri , e depois pelo do Iguassú, ou Rio 
Grande de Coritiba, continuará a raia até onde o mesmo 
Iguassú desembocca na margem oriental do Paraná, e 
desde esta bocca proseguiní pelo alveo do Paraná acima 
ate onde se lhe ajunta o Igurey pela sua margem occi-
dental. » 

As regras prescriptas no art. 6° do tratado de 1777, 
á que se refere o 8° acima transcripto, se resumen no 
seguinte : marcar uma faxa de terreno neutral nessa 
como nas demais secções da fronteira commum . (idéa 
então muito admittida pelas duas Corôas); buscar os 
lagos e rios que pudessem servir de limite fixo e inalte-
ravel, e em sua falta, os cumes das montanhas mais 
signalados ; ficando estes e as suas faldas por termo 
neutral divisorio, em que nem se pudesse entrar, pc;>-

.. voar ou edificar, por alguma das duas ·nações. 
Nenhum dos dous tratados, de que se tem feito 

menção, chegou a ser plenamente executado, mas am-
bas as demarcações foram começadas , e algumas. linhas 
reconhecidas e q.~signaladq.s assim peios primefr.©s <::0m<ll 
pelos segundos. demarcadores. . . . 
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A linha do Pepiri ao Iguassú foi uma das reconhe-
cidas e demarcadas, o que teve logar, em virtud~ do 
primeiro tratado, de Janeiro de 1759 á Janeiro de 1760, 
conforme as instrucções dadas pelas duas Corôas, e com 
perfeito accôrdo dos respectivos commissarios, 

Eis o termo do reconhecimento do rio Pepiri, uma 
das divisas principaes da linha que [devia correr do 
Uruguay ao Paraná. 

Certificados todos de que o rio em cuja bocca es-
tavamos, era o Pepiri , se fez e firmou o acto de reco-
nhecimento seguinte : 

«Üs commissarios da segunda partida de demarca-
ção, José Fernandes Pinto Alpoim, por parte de S. M. 
Fidelíssima, e D. Francisco Arquedas por parte de S. M. 
Catholica , ouvido o parecer unanime dos astronomos, 
geographos e officiaes das duas nações, . que por forçà 
das ·razões expostas na junta antecedente, e da asseve-
ração do índio vaquiano Francisco Xavier Arirapi, sar-
gento de seu povo de S. Xa:vier, cujos conhecimentos 
e noticias destes rios se comprovam com a conformi-

ade que se achou entre as que delles dava a sua ver-
dadeira situação, disseram não lhes ficava a menor du-
vida de que era o Pepiri o rio que o dito vaquiano si-
gnalava, e em cuja bocca estavam acampadas as duas 
partidas ; declaramos que reconhecemos este pelo rio 
Pepiri determido no art. 5° do tratado de limites por 
fronteira dos domínios de Suas l\!Iagestades Fidelissima 
e Catholica, e em sua consequencia, que a demarcação 
éomeçada em o povo de S. Xavier,e seguida aguas acima 
do Uruguay até a bocca deste, deve continar seguindo 
seu cürso até suas cabeceiras, sem1 embargo de não 
achar-se na effectiva posição Gonforme a que lhe dá o 
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mappa da -demai;cação , dado pelas duas Côrtes) não de-
vendo, segundo a declaração assignada ao reverso delle 
pelos dous Exms. Srs. Plenipotenciarios D. José de 
Carvajal e Lencastre, e Visconde .Thomaz da Silva 
Telles, attender-se ao dito mappa senão em quanto este 
se achasse eonforme ao tratado; e para que em todo o 
tempo conste este -acto de reconhecimento, lindeiro) da 
divisão de termos , fizemos a pres!'!nte declaração fir-
mada por todos os abaixo assignados. 

Bocca do rio Pepiri, 8 de .Março de 1759. 11 

No diari.o que em commum fizeram os dous com-
missarios , e do qual foi extrahido o sobredito docu-
mento, se lê a seguinte conclusão: 

«Do modo referido se _póde executar esta parte da 
demarcação com a diligencia e trabalho que se deixa 
entender. Por meio destes obstaculos se logrou , depois 
de achada a origem principal do Pepiri , r econhecer 
tambern a ca beceira principal, e segnir t odo o curso do 
mais immediato que corre ao Iguassú; ao qual, como 
se tem dito , se cham ou ri o de Santo Antoniô (e com 
propriedade poderá haver-se chamado rio dese jado) e 

·feita por elle a demarcação , se atou a linha divisoria, 
reconhecendo, em virtude do artigo do tratado, como 
pertencente aos domini os de S. Nl. Fidelissima todo o 
terreno que se estende ao oriente e scptcntrião dos 
ditos rios) e por tocantes á S. NI. Catholica , o que fica 
ao occidente e meio-dia dos rios Pepiri, Santo Antonio 
e Iguassú ; e para seu mais constante valor se firmou 
por todos ne ste acampamento do rio Santo A ntonio , á 
3 de Janeiro de 1760.» 

Não se pódc deixar de rcconhce er) cm vis ta das 
tradições officiac s, e extra-offic iaes) que essa pen osa de-
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marcação foi executada com o mais louvavel escrupulo, 
e com pericia e boa fé, pelos commissarios de uma e 
outra nação. 

Tão felizes não foram as outras commissões, não 
tant0 pelas difficuldades da empreza, que naquella tam-
bem. eram consideraveis, como pelo pernicio30 espírito 
que dominou a alguns demarcadores. 

A situação e curso dos tres rios , de que fallam os 
dous tratados , ficaram determinados como se passa a 
descrever. 

O Pepiri-guassú (como fo.i denominado) entra no 
Uruguay pela margem direita ou septentrional, pouco 
mais de uma legua acima do Salto Grande deste rio, na 
latitude de 27°9. Mais ao occidente , e distante delle 
2/ 3 legua, desagua pela mesma margem o arroy 
Itajoá. 

Defronte e contigua á barra existia uma pequena 
ilha de pedras, a qual deve ficar coberta nas enchentes 
do mesmo Pepiri-guassú e do Uruguay, apparceendo 
quando mnito os ramos dos arbustos que a revestem. 

Esta ilha como que é a extremidade de um arrecife 
que naquella paragem obstrue o leito do U ruguay. 

Tinha ella do oriente ao occidente 9 toezas e 3 pés, 
o do norteá sul 7 toezas e 4 pés. 

A largura do Pepiri-guass ú, entre as dua s pontas 
que fórma com o Uruguay, era .de'. .J2 toezas e 5 pés, e 
ele pouco mais de 3o toezas dentro da barra. Defronte 
achou-se ser a largura do Uru guay, de 243 toezas e 5 
pés. 

Na ponta oriental fez-se um desmonte de arvores , 
deixando em meio uma só da altura de r 3 pés, na q uai 
sé poz uma cruz , e em seus ·braços se gravaram os 
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caracteres de R. F. (Rei Fidelissimo) anno de 1759. 
Nasce o Pepiri-guassú, aos 26°10 de latitude, de um 
pequeno manancial que brota entre pequenas pedras, 
situado no alto da Serrania que corre entre o Un~guay 
e o ~guassú. 

O rumo direito, de sua origem á bocca, achou-se 
ser de 1 5° S O. A extensão do seu tortuosb curso foi 
computada em 36 á 38 leguas. 

Ao maior de seus confiuéntes, que desagua pela 
margem oriental, na latitude de 26°41', deu-se o nome 
de Pepiri-merim. 

Na SL~a origem se desmontou um pedaço de bos-
que, cortando as arvores circumvisinhas, no espaço de 
So toezas e em um pinheiro alto e grosso, que se deixou 
só na margem occidental, se gravou uma crúz, donde 
fazendo para o Norte uma picada bem larga, pelo ter-
reno entre meio, que era plano, se seguio em direitura 
á outro manancial reconhecido, em o qual, praticado 
igual desmonte, se gravou outra cruz em uma arvore de 
timbó, que ficou só no lado oriental. 

No mesmo plano em que está o manancial que dá 
origem ao Pepiri-guassú se encontra, á Soo passos, ca-
minhando para o norte, outro manancial copioso, que 
brota entre pedras grandes, e delle nasce o rio que se 
chama de Santo Antonio. 

Corre o Santo Antonio, á rumo direito tirado de 
sua origem á bocca, pelos 26° N. O. Seu curso natural 
é de 27 a 3o leguas, fazendo voltas e serpenteando entre 
pequenos montes . Tem multidão de arrecifes, como 
tambem um salto, 7 leguas acima de sua fóz, pela 
latitude de 25°'. 41'11". . 

Desagua no rio Iguassú pela margem central ou 
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esquerda, aos 25° 35.' de latitude. Tendo a sua foz de· 
largura 35 toezas. 

Antes do Santo Anto.nio .não se ·encontra, pela 
margem austral do I~uassú, a partir da sua confl.uencia · 
coni. o Paraná,_ senão pequenos .arroyos, dos quaes o 
maior e unico notavel foi denominado S. Francis.co. 
Dista este do Santo Antonio uma legua e tres quartos. 

Em duas arvores, uma na _banda occidental, e 
·outra na banda _oriental do Santo Antonio, feitos os 
con~enientes desmontes, se gravaram duas cruzes; a 
primeira com .a in cripção R. C. anno de· 1760, é a 
segunda coni a ·correspondente R. F. anno de 1760. 

O Iguassú, cm Rio Grande de Coritiba,assaz conhe-
cido, mesmo na época das demarcas·ões luso-hespa-
nholas, nasce na latitude de 26°, pouco mais ou menos , 
da mesm.a serrania alta que, correndo. a costa do mar, 
dá origem ao Uruguay. 

Desagua no Paraná pela latitude de 25°35'. Sua 
largura na fóz era de 120 toezas. Na po.nta austral que 
faz con.;_ .o Paraná, achou-se ser a largui:a deste de -124 
toezas. 

Em ambos os angulos da sua barra collocaram-se 
marcos, semelhantes aos do Pepiri-guassú e Santo An-
tonio. O dó norte recebeu a inscri"pçã.o R. F. 1 e o do 
sul a de R. C. 

Declarado nullo . em 1761, por accordo de ambas 
as Côrtes, o tratado de 17501 em consequencia das du-
vidas e difficuldades que surgirão de sua execução, 
veio a guerra de 1762 ainda mais complicar e confundir 
as possessões de uma: e outra potencia. 

Finalmente, succedeu áquelle tratado de limites o 
12 
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preliminar de 1777, cuja ·demarcação, na linha á que 
Se COntrahe .esta memoria, c9meçou em l 788. 

Como já se observou, este segundo trabalho, feito 
com o conhecirriento que se havia adquerido pel~s de-
marcações anteriores 1 e em vista das duvidas que .então 
occorreram, copiou quasi pelos mesmos termos o art. 5° 
do tra.tado de 1750, adaptando çis novas denominações 
dadas pelos demarcadores der759 ao Pepiri e ao seu 
contravertente . . 

Donde ·se evidencia que a mente das duas Cô_rtes 
foi adoptar naquella paragem a mesma . divisa estipu-
lada no ma'lfogrado tratado de 1750, e que os seus com-
missarios de commum accordo haviam· re'conhecido e 
demarcado. 

Consequentemente, os dema1~c adores do art. 8° do 
novo tratado não eram incumbidos de ir · em procüra 
de um terreno ainda de todo desconhecido, e somente 
correu-lbes o dever de repetir o reconhecimento dos 
rios Pepiri-güassú e Santo Antonio,, já explorado~; rec- . 
tificar as observações e descripções, e restaurar os sig-
naes da antiga .demarcação. . 

Ainda quando outro,. que não o rio reconhecido em 
1759, fosse o Pepiri que se julgava existir quand0 ce-
lebrou-se o ajuste de 1750, as dt.ias partes contractantes 
não quizeram, em 1777, reviver semelhante· questão, 
de certo muito i'n$ignificante em comparação com os 
gra'ndes fins que se propunham. 

Bem ou mal demarcada, em l75g, a linha do Pepiri 
e Ig uassú , ellas a acceitaram tal qual havia sido demar-
cada. E stá, porém, visto que a primeira demarca,çáo 
não dcixára a menor duvidà sobre o s ; u acerto ·e 
rigor. 
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Não obstante estas obvias considerações, os com-
missarioshespanhóes não hesitaram em levantar a que·s-
tão já decidida á respeito do verdadeiro Pepiri do tra· 
tado de 1750, pretendendo que este rio fosse outro exis-
tente mais acima. 

A sua pretenção não podia ser mais· infundada. A 
posição relativa que no mappa dado pelas duas Cà.rtes 
se assignava áquelles .dois rios, não era a condição 
unica e essencial para o reconhecin'lento de 'um dos ra -
mos da linha divispria. 

O Pepiri; reconhecido em 1759, é o primeiro rio 
notavel, ou que se possa chamar caudaloso, que eutra 
no Uruguay pela banda septentrional acima do seu 
sa ltó g1'ande . 

O exame elos dois t ratados mostra que se tivera 
muito em vista approximar o mai.;; possivel a linha divi-
sória dos · saltos gra ndes elo Uruguay e do Iguassü, á 
fim de que estes ficassem como balizas naturaes. e indes-
tructiveis da clemarcaçã') e apartamento elas duas fron-
teiras. 

A linha do Pepiri e Santo Antonio assignalada 
pelos demarcaçlores do tratado de 1750 está de confor-
micl~de com aquelle pensamento. 

Nestes rios, além da referida condição, verificaram:. 
se os requisitos expressados nas instrucções, e tudo 
quanto á respeito delle s· se sabia por tradições, não 
só dos indios das Missões do U ruguay, como ele outras 
pessoas fidedignas . 

Se o mappa das Cortes clava o Pepiri aguas acima 
elo Uruguay-Pu~tã, outros ó.uppJ.S inTpressos , e alguns 
manuscriptos, feitos pelos Inclios em os tempos que na-
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vegavam po:· essas paragens, situa.vam diversa mente o 
mesmo no. 

O mappa manuscripto, que serviu de base ás Ins-
trucções, não merecia grande confiança. Os Plenipoten-
ciarios das duas Côrtes assim ·o declararam em um 
accôrdo que asslg'naram em 17 de Janeiro de 17541 e · 
pelo· qual autorizaram os Commi~sarios a seguir a de-
marcação conforme os dad0s que adquirissem sobre o . . 
terreno. 

Em todo o caso, como já fica dito, a que.stão estava 
decidida pelo tratado, e as novas lnstrucções tinham" 
corrigido o erro do mappa qu.e serviu de base .ás ante-
riores. Ahi se designou o Pepiri-guassú como existindo 
aguas abaixo do Uruguay-Puitã. 

Apezar do seu injusto intento, os Commissa.rios 
hespan~1óes não puderam recusar-se ao reconhecimento 
da linha· que contestavam, é de facto.ª verificaram , e 
deram testemunho dos penosos e bem executados tra-
balhos do:> demarca0ores d.e l 759. 

Resumido tudo o que fica exposto, podemos affirmar: 
r. º Que os Comrriissarios do tratado de 1750 pro-

ceqeram com fidelidade e pericia na demarcação que de 
commum accôrdo. conseguiram levar. á etfeito . • · 

2 . 0 Que a linha demarcada· em i759 foi a que se 
estipulou e descreveu ·no art. 8° do tratado de 1777.· 

O Governo de S. M. o Imperador do Brazil não 
duvida admittir a linha do Pepiri-guassú e San to An-
tonio demarcada em 1759, não por 'ser essa linha, como 
é evidente, a que ·foi estipulada em r77i entre Por-
tugal e Hespanha,mas porque é uma divisa satisfactoria, 
e conforme á base do uti possidetis. · 

A referida fronteira é a mesma que se vê traçada 
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no mappa da Confederação, organizado em r 855 pelos 
engenheiros Allan e Alexandre Canipbell, e mandado 
impri~ir por ordem do mesmo Governo Argenri.no. 

Paraná, 26 de Novembro de i857 . 

TRATADO DE LIMITES CE,LEBRADO ENTRE O BRAZIL E A CON-
FEDERAÇÃO ARGENTINA EM 14 DE DEZEMBRO DE 1857 . . , 

· Nós o Imperador Constitucional e Defensor Per-
petuo do Brazil, etc. 

Fazemos saber {todos os que a presente carta de 
confirmação, approvação e ratificação virem, que aos 
14 dias do mez de Dezembro do arino de 1857 se con-
cluiu e assignou na tida.de do Paraná, capital da Confe-
deração Argentina , pelos respectivos Plenipotenci arios , 
que se · achavam mu11jdos dos competentes poderes, um 
tratado de limites entre o I1~1perio do Brazil e aquella 
Confederação, do teor seguinte: 

. Sua l\llagestade o Impera.dpr do Brazil e o Vice-
Presidente da. Confederação Argentina no exercício do 
Poder· Executivo, de·se jandom deixar solemnemente es-
tabelecida· a boa harmonia que felizmente reina entre as 

. duas J1ações, removendo quanto ser possa todo motivo 
de t-ilterior desavença ; e tendo ao mesn::io 'tempo em 
vista fa vorecer o de~ envolvimento das respectivas rela-
ções e commercio de fronteiras ,accordam em reconhecer 
por .um tratado de ·limites dos se us territorios, entre os 
rios Uruguay e Paraná, e nomearam para este fim por 
seus Plcnopotenciarios, á saber, etl, 

Os quaes, depois de trocarem os seus Plenos Po-
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deres, que foram achados em boa e devida fórma, con-
vieram. nos artigos seguintes : 

Art. r. º As duas Altas Partes contractantes, es-
tando de accôrdo em fix:ar os limites de seus respectivos 
Paizes, convém em declarar e rec on heccr como fronteira 
do Brazil e. da Confederaçã,o Argentina, entre os rio s 
Uruguay e Parariá, o que abaixo se designa: 

O territorio do Imperio do Brazil divide-se do da 
Confederação Argentina pelo rio Uruguay, pertencendo 
toda a margem direita ou occidental á confederação, e 
a esquerda ao Oriental ao Brazil, desde a foz do af-
fluente Quarahim até a do Pepiri-guassü, aonde as pos-
sessõ.es brazileiras occupam as duas margens do Ur-
uguay. 

Segue a linha divisaria pelas aguas do Pepiri-guass ú 
até a sua origem principal ; desde esta continüa, pelo 
mais alto do t.erreno, a encontrar a· cabeceira principal 
do Santo Antonio até a sua entrada no Iguass ú, ou rio 
grande de Çoritiba, e por este até a sua confluencia com 
o Paraná. 

O terreno que os' r.ios Pepiri-guassú, Santo A·n-
tonio e Iguassú·separam para o lado do Oriente perte.i.1ce 
ao Brazil, e para o lado do Occidente á Confederação 
Argentina, sendo do dominio commum das duas nações 
as aguas dos ditos dous primeiros rios em todo' o seu 
curso, e as do Iguassú sóment G desde a confluencia do 
Santo Antonio até ao Paraná. 

Art. 2. 0 As duas Altas Partes contractantes de-
claram, para evité1r qualquer duvida posto que as de si-
gnações do art. 1 ° sejam hoje bem conhecidas, que os 
rios Pepiri-guassü e Santo Antonio, de que falla o dito 
artigo, são os que foram reconhecidos cm 1739 p~los 
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dem.arcadores do tratado de I3 de Janeiro de 17 50 1 

celebrado entre Portugal e Hespanha. 
Art. 3; 0 Depois de ratificado o presente tratado, 

as duas Altas Partes contractantes nomearão ca,da uma 
um commissario, para, de communi accordo, proce-
derem, no termo ·mais breve , á-demarcação da linha nos 

. pontos em que fôr necessario , de conformidade com a 
estipulação do art. rº. 

Art. 4. º Os commissarios de que trata o artigo 
antecedente, deverão , logo que. t~nham concluido a de-
mqrcação da 'fronteira terrestre, proce.der em commum · 
ao levantamento de úma planta das ilhas do rio Uru-
guay compreh ~ndidas dentro dos limites dos · dous 
Paizes, e recolher todos O$ dados nece-ssarios ·que es-
tejam ao seu alcance, ·afim de qiie , cm vista de seus pa-
receres .esclarecimentos, possam os . do4s Governos 
accordar na discriminação . dos respectivos domínios 
sobre as ditas ilhas, conforme os princípios do direito 
internacional. . 

A troca das ratificações do presente tratado será 
feita na cidade do Paraná , dentro do prazo de oito 
mezes, contado.s da sua data, ou antes se fôr possível. 

Em testemur1ho do que, nó.s , abaixo assignaclos, 
plenipotenciarios de Sua Magestadc o Imperador do 
Brazil e do Vice-Presidente daConfederaçãoArgentina, 
assignamos, em virtude de nossos plenos Poderes, o 
presente tratado, e lhe fizeinos pôr os nossos sellos. 

Feito na cidade do Paraná, aos quatorze dias do mez 
de Dezembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e cincocnta e sete. · 

L. s. 
L. s. 
L. s. 

José Man'a da Silva Paranhos. 
Santiago Der·qui. 
Barnaf·bé Lopes. 
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. ' E sendo-nos presente o mesmo tn:ltado, cujo teor 
fica acima inserido, e berr1 visto., consi~erado e exami-
nado por Nós tudo o que n'eJ.le se contém, o appro-
vamos, ratificamos e confirmamos, assim no todo como 
em cada um de seus artigos e es tipulações, e p elo pre-
sente o damos por firm e e valioso pa·ra h aver d e pro-
duzir o seu devido effeito, promette11do em fé e Palav.ra 
Imperial o bserval-'ü e cumpril -o inv iola velmen te e 
fazei-o cumprir e observar por qualquer modo qu e 
possa ser. , 

Em testemunho e. firm eza do que , fi zemos lavrar a 
presente carta por N ós ass ignad ~ ; passada com o sello 
grande das armas do Imperio, e referendada pelo 

. Nosso Minist ro e secretÚio d'Estado abaixo assignado. 
Dada no Palacio do Rio. de J aneiro aos 3o dias do 

m ez de J aneiro do anno do Nasciment o de Nosso Senhor 
Jes us Christo de mil oitotentos é cincoenta e oito. 

L. S. P EDRO, Imperador (com guarda). 

Visconde de M arang uape. 

N.3 

PROTOCOLO RELATIVO AO TRATAD O DE LIM ITES CELEBRA DO 
COM A CO:'-IFE DERAÇÁO ARGENTI NA 

}\.os 14 dias do mcz de Dezembro de . r 857; nesta 
cidade do Paraná , r eunidos S. E x. o Sr. Conselheiro 
José Maria da Silva Paranhos , plen ipotenciario de S . 
M. o Imperndor do Braz il, e Ss . Exs . os Srs . D. Ber-
narbé Lopes e D.! Santiago Derqui , plenipotencia.:-ios 
da Confede ração Argentina , convieram em consignar· 
no presente protocollo as seguintes declarações , p ar a 
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iútelligencia , por parte de um e outro Governo, do tra-
tado de limites assignado nesta mesma data . 

Estando de accôrdo ambos os Governos na ·fixação 
da linha· divisoria ·dos ri~ s Pepiri-guassú e Santo Anto-
nio, os Srs. plenipotenciari'os prescindiram por inutil, 
no ajuste de q,ué se trata, da questão aventada na me-
moria apresentada pelo plenipotenciario · brazileiro , d~ 
serem .ou n·ão validas as estipulações dos tratados de 
limites , outr'ora celebrados entre Portugal· e Hespanha, 
sobre as se us domínios na Aní.erica <!lo Sul. 

Fica, portanto, e1Úendido que não importa reco-
nhecer a validade ou invalidade de nenhum dos antigos . 
tratados a referencia que se faz á demarcação do de r 3 
de Janeiro de r 750, no art. 2° que acaba de s~r ass1g-
naclo entre o Brazil e a Confederação . 

Essa referencia tem somente por fim precisar a 
designação da linha di visoria do .territorio com prehen-

. dido entre os rios Uruguay e Paraná. 
O Sr. Plenipotenciario 'Brazileiro declarou que, 

annuindo aos des.ejos expressados pelos· seus collegas, 
para que no final do, art . 4° ~ e accrescentassem as pa-
lavras c.onforme os prin.cipios do direito internac.ional, 
o fez na intelligencia de que por esta clausula se não 
tiriha em vista prejulgar ·os factos de possessão, por 
parte de uma ou outra Nação, nas ilhas do rio Uruguay 
fronteiras aos seus respectiv:os te ~-ri to~ios, o qué, aliás, 
elle julga bem subentendido, porque o direito das gen- . 
te s consagra. tambem ·o principio de utipossidetis como 
um titulo legitin;o de propriedade territorial. 

Os Srs . Plenipotenciarios Argentinos contestaram 
ql,}e a phrase final do art.. 2° indica que 9s dous Gover-
nos deverão, como não pôde deixar de ser, regu lar-se 
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pelos princípios universalmente acceiios , para accor-
darem a di.visão do domínio das ilhas e dirimirem 
quaesquer duvidas que a este .respeüo se suscitem no 
referido accôrdo, que não tiveram em vista prejulgar os 
factos de possessão á que alludio o Sr. Plenipotenciario 
Brazileiro, mas que tarn.bem era de seu dever e lealdade 
declarar, desde jé1 1 qüe o seu Governo nem pretende 
fundar direito ás ilhas em 'taes precedentes, nem poderá 
reconhecer possessões que não derivem da soberania 
q\1e tem o Imperio ·sobre uma das margens e a metade 
do rio .. 

Lido o presente p,rotocol.lo, e achando-o exacto, o 
assígnaram os tres Plenipotenciaríos em dous autogra-
phos, ~ os sellaram com os seus respectivos sellos; 

L. s. 
L. s. 
L. s. 

José Maria da Silva Paranhos. 
D. Banzarbé Lopes. 
D. Santiago Derqui. 

PROROGAÇÃO DO PR.'.\.SO FIX~\DO PARA A TROCA DAS RATIFC-
CACÕES DOS TRATADOS DE LI~UTES E DE EXTRADIÇÃO 
DE,J4.DE DEZEMBRO DE 1~57. 

Mi.nisterio de Relações Exteriores, Para11á' em ro 
de·Setembro de 1~58. 

Havendo expirado em 14. de Dezembro ultimo o 
praso de oito mezes marcado para a troca das ratifica-
ções dos tratados de limites e de ·extradição celebrados 
em 14 de Dezembro entre os Plenipotenciarios da Con-
federação e do Imperio, as camaras legislativas suspen-
denpn o seu juízo, sem embargo de ha'ire r já passado o 
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tratado de limites do Senado para a Camara dos Repre-
sen tantes. 

A expiração desse praso foi mui sensivel. a S. E. o 
Sr. Presidente da ConfederaÇão, não podendo resolver 
se á.que, por essa circumsta·ncia que em seu enterider 
não t:m grande imporu.mcia , fiquem ·aque!las estipula-
ções sem ser consideradas pelo Congresso, e muito 
menos á que, merecendo a sua approvação, nã.o tenham 
effeito pelo. unico motivo de findar o praso estipulado 
para a troca das ratificações. 

·Nesse intuito, ordenou-me o mesmo Sr. Presidente 
que eu propuzesse a V; Ex. uma proroga ção, como o 
faço, de seis mezes para a troca das ratificações se para 
isso estiver V. Ex. autorizado, e não o estando, rogasse 
á V. Ex. se sirva so licitar do Gov~tno Imperial a ne-
cessaria autorização para verifical-a, se assim se tiver 
por conveniente. 

O meu Governo, no entretanto, solicitará que as . 
Carnaras continuem a considerar os tratados e ao 
mesmo tempo a pr·ccisa autorização para estipular a . . . 
prorogação, se como espero, merecerem a sua appro-
vação. 

· E'-me agradavel aproveitar . esta· opportunidade 
para reiterar a V. Ex. a segura;1ça de meu destincto 
apreço 

Berna1·bé Lopes. 

A. S. Ex. o Sr. E nviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario de Sua Magcstade o Imperador do 
Brazil o Conselheiro Dr. José Maria do Amara!". 

1 
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:V. 5 

MCNISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES, PARANÁ 14 DE JUNHO 
DE I85g 

T ive a honra de receber a estimavel nota de V. Ex. 
de 3 d.e Março, manifestarido que está autorizado pelo 
Governo de Sua Nlagestade Imperial para estipular a 
prorogação de seis mezes que essa legação foi convidada 
por este .Ministerio.em nota de rode Setembro ult.imo. 

Inteirado S. Ex. o Sr. Vice-presidente da mencio-
nada nota de Vossa Excellencia, ordeno u-m e que lhe 
diga que, á fim de que a ratificação dos tratados pen-
dentes sobre extradição e limites te.nha o exito favora-
vel,· que o Go,rerno da Confederação vivamer:ite deseja, 
julgo conve niente não abrir por ora nova negociação 
para a inclispensavel prorogaçáo do tel11po em que se 
eleve verificar aq uellc acto, adiando-se para depois ela 
conclusão . da questão em Bu.enos Ayres . 

Vossa Excellencia que conhece a lealdade do meu 
Goven!o e os. seus sentimentos de benevolencia para 
cçnn o de S.. M. o Ii11perador do Brazil, e que conhece 
t ambem a excitação que a sancção claquelles tratados 
produzio em todo o paiz, saberá fazer -lhe justiça , reeo-
nhecendo o nobre es.pirito que esta resoluç<i:o encerra e 
as razões de prudencia.que a aconse lham. 

Vossa .Excellencia não póde deixa r ele notar que, 
alterado, como se acha hoje, o pessoal elas camaras, e 
agitada a opinião pelas producções ela imprensa contra 
aquelles tratados, seda muito inconclucente a sua pro-
xima ratificação . 

Este clesfavoi·avel resultado, que o Governo deseja 
prevenir, se apresentará a Vossa Exce llencia com maior 
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gráo de probabilidade, se se recordar da se ria opposição 
que.o Governo encontrou nas Camaras, apezar de ter 
tido lugar a discussão so b a impressão de que a sancção 
daquelles tratados levava em si a implícita condição de 
que o Governo de S. M. Imperial prestará ao da Con-
fed eração a sua cooperação moral e material para obter 
a reincorporação de Buenos Ayres ao seio da Nação . 

. O E xm. Sr. Presidente espera ql!1e Vossa .Excel-
lencia, apreciando o valor destas observações, se per-
suadirá ele que a re s·olução .de·Qcliar a · negociação pro · 
posta encerra não só o in'teresse de não expor o credito 
moral do Governo da Federação, como. tam bem o de 
não collocar os ii1ter~ ses do lmperio em pé de difficil 
permanencia. . 

Ten.ho a honra de reiterar a Vossa Excellencia as 
seguranças· da mais distincta consideração e apreço. 

Ao Exm. Sr. Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario ele S. M. ·o Imper~dor do Brazil, 
Dr. José Maria do Amaral. 

Elias Bedo_ya . 

N . . G 

LEGAÇÃ O IMPERIAL DO BRAZLL, ·P ARANJ\ I DE A GOSTO 
DE 1859. 

O abaixo assignado, Enviado Extraordinario e Mi-
nist ro Plenipotenciario de S. M. o Imperador do Bi·azll, 
tem a honra de resp; nder ti nota de l4 do me z ultimo 1. 

pela qual S .• Ex . o.Sr . E lias .Bedàya, Ministro ele 'Rela-
ções Exteriores da Confe.d'eração Argentina, dignou-se 
declarar-lhe o pensainento d? seu Governo a respeito 
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da troca das ratificações dos tratados de limites e de ex-
tradição, assignados nesta cidade em 14 de Dezembro 
de 1857. · · 

O abaixo assignado cumpria o dever d~ levar ao 
conhecimento. do seu Governo a re sposta que S. Ex. o 
Sr. Ministro de Rela·ções Exteriores deu á nota desta 
legação de 3 de Março· prJximo passado, e ora satisfaz 

·ás ordens que recebeu, .manifes tando ao Governo Ar-
gentino que sua {·esolução de adiar a troca das ratifica~ 

· ções ·dos sobredit.os trata.dos ousou mui sens ive l im-
pressão ao Governo de Sua Magesta.de. 

O s tratados de lirn.ites e de extradição foram ne go-
c.iadqs e aceitos se m outras condições,. e sem outro ob-
jecto, além do que. nelles é ex:pre3so . 

O tratado de limites reconhece a fronteira que é 
assignalada, assim pelo uti possidelis dos do·us paizes, 
como pelas antigas es tipulações entre .Portugal e Hes-
panha. 

E' a mesma -linha divisória que s= vê t raçada na 
carta corographica da Confederação, ha pouco tempo 
publicada por ord2n-i elo Governo Argentino. 

O tratado de extradição, pelo que. t oca aos crimj-
nosos, é um interesse reciproco de ambos os Estados, e 
foi solicitado pelo Governo da Confederação antes que 
o fosse pelo de Sua Magestade. 

A de volu°Çáo dos escravos fugidos do Brazil para o 
territorio argentino limitrophe é um acto que, em boa 
amízadc, não se poderia recusar ao Governo Imperial. 

. O Governo Arge1itino aceitou por esse tratado um 
compromisso que desd~ 1813 estava reconhecido como . 
indeclinavel ,que uma lei da provinc ià de Corrien tes,em 
época muito mai s proxima, assegurou espontaneamente 
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aos proprietarios brazileiros da provincia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sui. 

Se não ha nisto absoluta réciprocidade, porque a 
escravidão foi abolida neste .paiz, ha interesses d.e ordem 
e d·e boa visinhança , que. não impO'rtam mais ao Go-: 
verno Imperial do que a:o 'da Confederação: 

Ó serio exame porque· passaram aquelles ajustes 
durante a sua negociação, a importanc,ia dos negocia-
dores, a sua .immedÍata e tãó franca aceitação· pelo Go-
verno Argentin o, deram ao Governo de Sua Magestaçle 
a mais fundada confiança de que seriam elles 'dentro em 
breve obrigações perfeitas para os dous paiies. 

ü Governo Imperial, assim como o abaixo assig-
nado, sente profundamente que ajustes de urn1 tal na.-
tureza, ha tanto tempo iniciados, e celebrados quando 
ainda subsistia a paz no seio da Confederação Argen-
tina, parecessen1 ao Congresso A~·gentirio preliminares 
de estipulações·que lhe eram inteiramente estrai:ihos. 

Esta presump.ção, porém, ·se por acaso influio em 
alguns aoimos, não podia influir mais do que a justiça 
dos· proprios ac tos que se tratava de approvai-, os inre-
resses permanentes que elles garantem, e a importan-. 
eia das boas relações entre. o Brazil e a Confederação 
Argentina. 

·O Governo dç Sua· Magestade se compraz, pois, 
em crer que o voto do Congresso foi dictado pelo exacto 
apreço daguelles ajustes, e que, se alguma influencia 
externa actuou em se u animo, foi o juízo do Governo 
Supremo da Cónfede'raçSo, tão amigavelm~nre express.o 
n:;is seguinte.s palavras da mensagem do 1° de Maio do 
anno passado. , 

«El Gobierno de S. M. el Irnper:~ dor dei Brazil nos 



192 

. ha dado un testimonio inequivoco dei deseo de estre-
char cada vez mas los vinculos que unem al E mpetio 
cop la Confederacion A1;gentina .. . A mbos Gobiernos, 
de acuerdo en tan illustradas·y patfioticas vistas, han 
ajustado algunas convencion~s que reclam aban fas .re-
·1acion es de fronteras, cl eo~1ercio reciproco y la nave-
gacion fluvial , en el i"nteres comun y en el de 1as <lemas 
naciones. 

· « Una miss ion especial fué á este fin enviada a es ta 
capital, y iracias a. las buenas di sposiciones de ambos 
Gobiernos ·y al merito de sus dignos Plenipotenciarios, 

· se proveyo á la necessidad que am bos países sentian 
de tratado·s. qüe fijasen definifrirainente su respectiva 
frontera) assegurasen la extradicion de ·criminales y 
aplieasen a los grandes afluentes del P lata los princi-
pios que reglan en Europa la n avigacion fluvial.» 

Approvados como se acham esses .ajustes pelo Go-
ve"rno é pel~ Congresso ·da Federaçã~, o que falta para 
que elles tenham pleno _effeitn? Unicamente a troca 
das respectivas ratificações . 

.o prazo marca-do para esta formal idade expirou, e 
é este .º obst aculo que vê o Governo Argentino para a 
conclusão de t ão necessarios e solemnes accôrdos. 

O abaixo ass ignad o roga ,em .norn e do seu Governo, 
.que o da Corifederação se digne reconsiderar aquella 
s ua deliberação. · 

O prazo para a trorn das ratificações de um tratado 
é uma disposição ti-ansitoria e eventual. A s ua obser-
va ncia rigorosa, como a sua alte ração, é a.cto de mera 
execução; e que, portanto , não depende do poder legis -
lat ivo. 
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Desde que os dous Governos contractantes estão 
<le accôrdo a esse respeito, nada mais é preciso, e ne-
nhum delles poderá com justiça recusar-se ao cumpri-
mento do que !1egociou e se acha app.rovado pelos po-
,deres competentes, unicamente porque venceu-se o 
prazo previsto para a troca dos instrumentos dessa 
approvação. 

Em regra os actos internacionaes não começam a 
ter effeito antes da troca das ratificacões, mas o prazo 
marcado para esta formalidade não é materia legisla-
tiva, é acto que compete por sua natureza e pelo uso 
universal ao poder executivo. 

O Governo Imperial, portanto, solicita, confiado 
na illustração e amizade do Governo Argentino, que se 
não leve a effeito a resolução annunciada pela nota de 
14 de Junho . 

. Os escrupulos que esta nota manifesta devem ces-
sar em vista das considerações que o ab aixo assignado 
já teve a honra de ex.pender, e dos altos interesses que 
se ligam á perfeita intelligencia e amizade entre o Bra-
zil e a Confederação Argentina. 

O abaíx:o assignado assi~1 o espera, e, animado 
.desta esperança renova com a maior satisfação os pro-
testos do alto apreço que tem professado a S. Ex. o Sr. 
Ministro de Relações Exteriores. 

A S. Ex. o Sr. Elias Bedoya, etc. etc. 

José Maria do Amam!. 

13 
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N. 7' 

EXPOSIÇÃO CO'.'rSCIENCCOSA E VERIDTCA DO SR. BARÃO DE 
AGUIAR DE ANDRADA 1 Mf r ISTRO DO BRAZIL EM BUENOS 
AYRES 1 QUAN00 TIVERAM LOGAR AS NEGOCIAÇÕES DE 
1876. 

Resposta á um artigo publicado na «Revista Sul A me-
ricanan de Pari1_, pelo Ministro da Republica Argentina 

na Italia 

Ha neste artigo apreciações e argumentos que não 
estão de accôrdo, nem com os precedentes da questão 
no tempo em que foi debatida entre Portugal e Hespa-
nha, nem com a verdade dos factos occorridos poste-
riormente entre o Im perio e a Republ ica,successores na 
America dos direitos das duas respe ctivas metropoles . 

Tendo sido encarregado, pelo meu Governo, em 
1876, da negociação com o Governo Argentino para os 
ajustes definitivos dos limites entre os dous paizes, tal-
vez mais senhor da questão do que qualquer outro bra-

. zileiro actualmente na Europa, corre -m;:: o dever de 
contrapôr ás apreciações e outros argumentos do illus-
trado autor da Revista Sul Americana, outras apre_ 
ciações e outros argumentos mais etp. h armonia copi a 
verdade dos factos, e tanto mais me corre o dever da 
resposta, quanto o Sr. de! Viso faz referencia ao meu 
nome em algumas partes do seu artigo . 

Não me occu parei da historia das di vergen cias que 
no seculo passado houve entre Portugal e a Hespanha, e: 
que deu lugar aos d ifferentes tratados para dizimirem 
suas questões de fronteira . Nem tenho á mão os do-
cumentos necéssarios, nem julgo preciso para a solução 
do ponto controverso, além de que falta-me tempo 
para isso : ,Limit ar-me-hei á considerar o assumpto 
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subordinado ás negociações neste secuio entre o Brazil 
e a Republica Argentina. 

No anno de 1857 o Governo do Brazil celebrou com 
a Republica Argentina um tratado de limites que foi 
assignado á 14 de Dezembro na cidade do Paraná, então 
capital da Republica,sendo Plenipotenciarios, por parte 
do .Brazil o Conselheiro José Maria da Silva Paranhos, 
depois Visconde do Rio Branco, e em representação da 
Republica os Srs . D. Bernabé Lopez e D. Santiago 
Derqui. 

Este tratado, depois de estabelecer no art. lº a li-
nha divisaria pelos rios Pepiri-guazú e Santo Antonio, 
para que não houvesse duvida ácerca de semelhantes 
rios, estatuio no art. 2° o seguinte : 

«Las dos Altas Partes co;1tratantes declaran, 
«para evitar cualquiera duda, no obstante que las de_ 
«Signaciunes dei articulo 1° son bien conocidas, que los 
«rios Pepiri-guazú y Santo Antonio, que habla dicho 
<<articulo, son los que fueron reconocidos en 1759 por 
«los demarcadores del tratado de 13 de Enero de 1750, 
«celebrado entre Portugal y Espafia .» 

A mensagem que o Pr2sidente da Confederação di _ 
rigio ao Congresso Nacional no 1° de Maio do mesmo 
atino, referindo -se a este pacto internacional, dá teste-
munho dos patrioticos fins que levaram os dous Go_ 
vernos a celebrai-o. 

Est e tratado, não obstante a sol.emne approvação 
que lhe deu o Governo Argentmo e da sancção do Con _ 
gresso legislativo da Republica, não foi com tudo rati -
ficado pelo mesmo Governo, não porque iferisse direitos 
da Confederação, mas por motivos alheios ao mesmo 
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tratado, motivos que são honroso> para o Governo fm-
perial. 

E' o Sr. D. E lias Bedoya, então Ministro das Rela-
ções Exterio res da Confederação, quem o d : clara na 
sua nota de 14 de Junho de 1859 ao Ministro do Brasil 
no Paraná, isto é, ((que a sancção daqu elle tratado (e de

1 

outro de extradição) levava em si a implicita condição 
de que o Gov~rno de S. M. Imperial prestaria ao da 
Confederação a sua coo?eração moral e material para 
obter a reincorporação de Buenos Ayres ao seio da 
naçao. n 

E' evi:lente, pois, que s~ o Govern:i Argentino não 
procedeu á troca das ratificações do tratado de 1857, foi 
porque queria obrigar, por este meio, ao Governo do 
Brazil a prestar-lhe sua cooperação moral . e material 
para forçar a Provincia de Buenos Ayres, nessa época 
separada da Confederação, á reincorporar-se no seio da 
nação. 

O Governo Imperia l, fiel á sua política de jámais 
intervir nas questões internas dos seus visinhos, não 
annuiu a semelhante condição, m anife stadapostfactum. 

Voltou, pois, a quest:fo de limites ao estado em 
que a haviam deixado Portugal e a Hesp an ha na época 
da emancipação politica do Brazil e da Republica 
Argentina. 

Mais tarde, no anno de 18761 tive a honra de ser 
encarregado das negociações para solução da dita 
questão. 

Propuz em primeiro lugar,como base para a demar-
cação das respectivas fronteiras, as disposições do tra-
tado do Paraná de 1857 1 não pretendendo, como diz o 
Sr. dei Viso, mas assegurando um facto que consta de 
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documentos officiaes de um e outro paiz, ((que este tra-
tado fôra assignado pelos plenipotcnciarios argentinos 
e approvado pelo Congresso»,equea falta de ratificaçãoi 
pelo motivo já apontado,Hnão alterava a existencia deste 
pacto». 

Por mais que esta theoria pareça sui generis ao 
Sr. dei Viso, continuaúi a sustentar que o Governo Ar-
gentino está moralmente <;>brigado a acceitar os limites 
traçados naquelle tratado, desde que não póde allegar 
em seu favor nenhuma razão jurídica que os in-
valide. 

Não era preciso que o muito honrado Sr. Yri-
goyen me fizesse coqiprehender, para que eu soub~sse, 
((que uma convenção ou tratado não tem valor, nem se 
torna obrigatorio para as partes contratantes, senão de-
pois da troca das ratificações.>> 

Se eu considerasse o tratado.de 1857 perfeito e aca-
bado , não o proporia como base da nova negociação. 
Neste caso teria sido super.flua a minha, missão; o Go-
verno Imperial tinha a sua questão de limites liquidada , 
e o Governo Argentino tinha o dever de dar execução 
á esse pacto internacional da Republica. 

Ani mado do espírito de conciliação, e respeitando 
os escrupulos do negociador argentino em acceitar pu-
ras e simples as estipulações do referido tratado, sub-
metti á sua approvação diversas propostas sem jámais 
pôr em duvida a linha divisoria do Pepiri-guazú e 
Santo Antonio da dem arcação feita em 1759, unica que 
foi levada á effeito por commu'm accôrdo dos commis_ 
sarios portuguezes e hespanhóes. 

E' um facto que o tratado de 13 de J,aneiro de 1750, 
entre Portugal e a Hespanha, ficou sem effeito e que 
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as ultimas estipulações ajustadas e concluidas entre 
as duas corôas para a demarcação de seus dominios na 

· America, são as do tratado preliminar do lº de Outubro 
de 1777, cujas disposições foram em grande parte co-
piadas do tratado de 13 de Janeiro de 1750, que aquelle 
teve por fim modificar e esclarecer. O tratado de l 777, 
porém, foi roto e annullado pela guerra superveniente 
em l 801 entre Portugal e HeS'panha, e assim ficou para 
sempre, não sendo restaurado pelo tratado de paz as-
signado em Badajoz a 16 de Junho do mesmo anno. 

O Go~erno Imperial reconhecendo a falta de di-
reito escripto para a demarcação de suas raias com os 
estados vizinhos, tem adoptado e proposto as unicas 
bases razoaveis e equitativas, que podem ser invocadas; 
o· ut·i possidetz's onde este existe e as estipulacões do tra· 
tado de 17771 onde ellas se conformam ou não vão de 
encontro ás possessões actuaes de uma e outra parte . contractante. 

Tanto o principio do utipossidetis como o tratado 
de l 777 assignalam do mesmo modo a linha que separa 
o territorio brazileiro do argentino, entre os rios Uru. 
guay e Iguassú. 

A referida linha é a mesma que se vê traç~da no 
mappa da Confederação, organisado em 1855 pelos en-
genheiros Allan e Alexandre Campbell, e 'mandado im-
primir por ordem do Governo Argentino. 

Desde que o Sr. de.! Viso se encarregou da tarefa de 
transcrever no seu artigo as disposições dos artigos 3° 
e 8° do tratado de 1777, que diz em respeito ao assumpto, 
não necessito reprod uzil-as aqui para demonstrar. esta 
thcse : o tratado de l 777 estatuio como linha divisoria 
entre os dominios das corôas de Portugal e Hespanha 
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os rios Pepiri-guazú e Santo Antonio, da demarcação 
de 17591 e:ffectuada para a execução do tratado anterior 
de 1750. 

Para o provar de modo· a não admittir réplica, · 
basta-me chamar a attenção do Sr. del Viso para as de-
nominações dos rios designados naquelles artigos do 
tratado de 1777, e comparal-as com as do artigo 5° do 
tratado de 1750. E mquanto este tratado apenas diz ((rio 
Pepiri» e não faz menção do rio Santo Antonio,o de 1777 
designa expressamente «Pepiri-Guazú e .Santo An-
tonio». 

Quem os denominou. Pepiri-guazú e Santo Antopio? 
foram os demarcadores de 1759. E' pois evidente que 
os Reis de Portugal e Hespanha, ao assignarem o tra-
tado do lº de Outubro de 1777, acceitaram como linha 
di visaria dos seus. respectivos limites na parte do ter-
ritorio comprehendido entre os rios Uruguay e Iguassú 
os já mencionados rios Pepiri-guassú e. Santo Antonio, 
explorados e demarcados no anno de l 7 59. Embora 3o 
annos depois o novo commissario hespanhol nomeado 
para a demarcação estabelecida naquelle tratado , con-
trariando a intenção do seu soberano pretendesse inva-
lidar a anterior demarcação e procedesse á um novo re-
conhecimento de outro Pepiri-guazú e Santo An- · 
t onio mais para o oriente, baptisando com estes nomes 
os rios Chapecó e Chopirn ; esta sua iujustificavel pre-
tenção encontrou formal resistencia da parte do com-
missario portuguez que contra ella y_sote~u, e não 
mereceu a acq uiescencia do Gçiv(e'.f~çi°:i :rate q;iAi. rtl ôh o 
menos não existe nenhum docun';i"~'Il t(em contrari~~#-11' ~-

Diz o Sr. del Viso: «ÜS coni.rniss arios encontraram..,,. 
sérios inconvenientes a reconhecei ' cen;prnm accordo 

~·_c,..rur,oO<:t ,,. - --- - , 
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o rio Pepiri-guazú; não poderam, pois, terminar deste 
lado a demarcação começada>). 

Para contradizer ~sta asserção, basta-me citar°' 
termo do reconhecimento deste rio . . 

( Omittimos a transcripção porque á elle já se fez 
referencia no }.1einorandum de 26 de Novembro de 1857 
e na exposição). 

Consequentemente os demarcadores do art . 8° do· 
novo tratado não eram incumbidos de ir em procura de 
um terreno ainda de todo desconhecido ; e sómente cor-
ria-lhes o dever de repetir o reconhecimento dos rios já 
explorados, ratificar as observações e descripções, res-
taurar os signaes da antiga demarcaçfo. 

Temos por conseguinte reconhecidos e demarcados 
por esta commissão os rios Pepiri-guazú e Santo An-
tonio e adj udicad.os a uma e outra corôa os territorios 
que a cada uma devia pertencer. 

Em vista des'te documento authentico, que impor-
tancia póde hoje ter, não a havendo aliás tido jámais, 
a exploração isolada da commissão hespanhola em 
1791, sem o concurso da portugueza ? Que valor po-
dem igualmente ter, em rigor de direito, as opiniões 
parciaes e quiçá suspeitas do aommissario Diego d~ 
Albear, do geographo Oyarvide e do vice-rei Arre-
dondo? 

As tres conclusões, portanto, que o Sr. de! Viso 
formulou no§ 9° do seu artigo da Revue Sul Américaine,. 
não estão de accôrdo com os a ntecedentes historicos. 

Disse o Sr. de! Viso : «Herdeiros os dous paizes (o 
imperio do Brazil e a Republica Argentina) dos direi-
tos e dos rc;!specti vos compromissos in ternacionaes en-
tre as duas metropoles, em que antecedentes ou dispo-
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nações encontrariam a base legal para regular a eterna 
questão de limites ? 
· Certamente (continúa o Sr. del Viso) não se en-

contraria senão no tratad:::i de l 777, unico então em 
vigor, porque todos os outros tratadÔs desde o de 1494 
até o de l 76 r, conhecido com o nome de tratado .do 
Pardo, foram declarados nullos, de commum accôrdo, 
e considerados como não existentes. 

Se houvesse logar hoje a ir buscar nos precedentes 
historicos e juridicos a solução da controversia de li-
mites entre a Republica Argentina e o Imperio do 
Brazil, seria no tratado de 1777 que se encontraria esta 
·solução. · 

Acceit~ o Brazil esta situação ?n 
Certamente que sim. Foi precisamente esse tra-

tado que o governo imperial o:ffereceu como base .para 
o que celebrou em 1857 ~0 .11 o governo argentino (Vide 
a memoria apresentada em 26 de . Novembro daquelle 
anno pelo nogociador brazileiro Viscoride do Rio Bran-
co, então conselheiro Jos ~ Maria da Silva Paranhos, aos 

. seus collegas argentinos) . 
Não teve, pois, razão o Sr. dcl Viso cm toda a sua 

argumen·tação para fazer crêr que o Brazil prescinde 
do tratado de 1777, para acceitar as estipulações do 
de 1750. 

Ella cahe por terra em vista da referida m'emoria~ 
que figvra como documento o:fficial nos archivos do 
min.isterio das relações exteriores em Buenos-Ayres,. 
assim como deve ~xi s tir nos mesmos archivos a nota de: 
IO de Setembro de 1858, pela qual o Sr. D. Barnabé 
Lopez, ministro das rela~ õ es exteriore1s ,propoz em nome: 
do seu governo ao do Brazil a ptorogação cle seis mezes 
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para a troca das ratificaÇões dos tratados celebrados 
cm 14 de Dezembro de r 857 (de limites e de extradi~ 
~ão). 

Esta nota destroe igualmente a accusação lllJUSta 
que faz o Sr. dei Viso ao governo imperial, quando asse-
gura que ((o governo do Brazil, conhecendo que o 
projecto do tratado de 1857 não tinha a menor força 
jurídica ou internacional sem a ratificação com as forma-
lidades constitucionaes necessarias,fel' exfo1·ços inuteis 
para obter a prorngação do termo estabelecido 
para a troca das ratificações, na esperança sem duvid a 
de um dia o con seguir» . 

Desta resumida expos ição dos antecedentes histo-
ricos e factos relativos á questão de limites entre o .Im-
perio do Brazil e a Republica Argentina, antecedentes 
e factos comprovados por documentos officiaes e au-
thenticos, tiram-se logicamente as seguintes conclu-
~ / 

soes : 
r • Que a demarcação feita em l 7 59 foi a unica le-

vada a e:ffeito de comrr.um accôrdo entre os comrnissa-
rios portuguezes e hespanhóes. 

2• Que a linha demarcada em 1759 foi a qu~ se es-
tipulou e descreveu no art. 8° do tratado de 1777. 

3• Que a demarcação effectuada em l 79 l não tem 
valor nenhum, porque a ella não assistiu o comrni.ssa-
rio portuguez, que aliás contra ella protestou. , 

4• Que esta demarcação isolada e incompetente, 
feita no intuito de conquistar terrüorios reconhecidos 
<:orno de Portugal para o domínio da Hespanha, impro-
priamente denominou Pepiri-guazú e Santo Antonio 
os rios conhecidos com os nomes de Chapecó e Chopim. 

5• Que o tratado de 14 de Dezembro de r857, ce-
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1ebrado pelo Brazil com a Confederação Argentina, 
respeitou a linha estipulada no tratado de l 777, já de-
marcada em 1759. 

6• Que este tratado (não simples projecto, como diz 
o Sr. del Viso) foi solemnemente celebrado e appro-
·vado pelo governo, reconhecido o direito que tem o 
Brazil á fronteira descripta no mesmo tratado. 

7• Finalmente, -que o governo argentino não po-
.d erá com justiça negar hoje o que reconheceu em 1857· 

Lisboa, 19 de Setembro de 1882. 
Barão de Aguiar de Andrada. 

N.S 

'TRATADO PARA O RECONHECTMENTO DOS RIOS PEPIR1-
GU ASS U1 E SANTO ANTON lO ,CHAPECÓ ou PEQUIRl-GUAssu',-
E DO TERRITORIO QUE os SEPARA E ESTA EM LITIGIO 
ENTRE O BRAZIL E A REPUBLICA ARGENTINA. 

Sua Magestade o Imperador do Brazil e S. Ex. o 
Presidente da Republica Argentina, julgando conve-
niente que sejam reconhecidos os rios pelos quaes cada 
um dos respectivos governos entende que deve correr 
a fronteira commum desde o Uruguay até o Iguassú ou 
Grande de Curityba, e o territorio entre elles com-
prchendido, resolveram fazer para isso um tratado , e 
nomearam seus plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestade o Imperador do Brasil, S. Ex. o 
conselheiro Dr. Leonel M. de Alencar, cavalleiro das 
ordens de Christo e qa Rosa, commendador da ordem 
de Christo de Portugal e da Real Ordem de Izabel a 
Catholica de Hespanha, seu enviaqo extraordinario e 
ministro ple,nipotenciario na Republica Argentina ; 
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S. Ex. o Presidente da Republica Argentina, 
S. Ex. Dr. D. Francisco J. Ortiz, seu ministro e secre-
tario de estado no departamento dos Negocios Estran-
geiros ; 

Os ºquaes, trocados os seus plenos poderes, que 
acharam em bôa e devida fótma, cc nvieram no se-
guinte: 

Art. 1. º Cada uma das altas partes contractantes 
nomeará uma commissão. composta de um primeiro 
commissario, um segundo e um terceiro e de tres 
a·judantes. 

Nos casos de impedirn~nto ou morte, si outra pro-
videncia não fôr tomada, será o primeiro commissario 
substituído pelo segundo e este pelo terceiro. 

Cada uma das commissões poderá ter, á vontade 
do respectivo governo, o pessoal necessario para o seu 
serviço particular, como o sanitario ou qualquer outro, 
e ambas serão acompanhadas de contingentes mili-
tares de igual nurn.ero de praças commandados por 
officiaes de patentes iguaes ou correspondentes. 

Art. 2. 0 A commíssão mixta cónstituida pelas 
duas mencionadas partes· contractantes será incumbida 
d ~ reconhecer, de conformidade com as instrucções 
annexas a este tratado, os rios Pepiri-Guassú e Santo 
·A11tcrnio e os dous situados ao oriente delles, conhe-
cidos no Brazil pelos nomes de Chapecó e Chopim e 
que os argentinos chamam Pcquiri Guassú e Santo 
Antonio Guassú, bem como o territorio comprehendido 
entre os quatro. 

Art. 3.º As duas commissões deverão reunir-se 
em Montevidéo para se pôrem de accordo sobre o 
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ponto ou pontos de partida de seus trabalhos, e sobre 
o mais que fõr necessario. 

Art. 4. 0 Levantarão em commum e em dous 
exemplares as plantas dos quatro rios, do territorio 
que os separa e da parte corr :sponderrte dos rios que 
fecham esse t erritorio ao norte e a 1 sul, e com ellas 
apresentarão aos seus go -v ernos relatorios identicos 
que contenham tudo quanto interesse á questão de 
limites . · 

Art. 5.º A' vista desses r.::latorios e plantas pro-
curarão as duas altas partes contractantes resolver 
amigave lmente aquella questão, fazendo um tratado 
definitivo e perpetuo, que nenhum acontecimento de 
paz ou de guerra poderá annullar ou suspender. 

Art. 6.0 O presente tratado será ratificado, e 
posto em execução seis mezes depois da troca das 
respectivas ratificações, e estas serão trocadas na 
cidade do Rio de Janeiro ou na de . Buenos Ayres no 
mais breve praso possivel. 

Em testemunho do que nós abaixo assignados, ple-
nipotenciarios de Sua Magestade o Imperador do · 
Brazil e de S.Ex. o Presidente da Republica Argentina, 
assignamos em duplicado o presente tratado e lhe 
fizemos pôr os nossos respec tivos sellos na cidade de 
Buenos Ayres, aos 28 dias do mez de Setembro 
de 1885. 

L. S. Leonel DVI. de cA.lencar. 

L. S. Francisco J . Ortíz. 
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N.9 

JNSTRUCCÓES A QUE SE REFERE O ARTIGO 2 ° DO TRATADO 
CON,CLUIDO ENTRE o BRAZIL E A R EE UBLICA ARGEN-
TINA EM 28 DE SETEMBRO DE 1885 PARA O RECO-
NHECIMENTO DOS QUATRO RIOS QUE LIMCTAM A OÉSTE 
E. A LÉSTE O TERRCTORIO LITIGIOSO E DESTE TERRI· 
TO RIO . 

I 

As duas com missões, nomeadas em virtude do 
·art. 1º do tratado, a que se refere o tifulo des tas 
instrucções ·para reconhecer de conformidade com o 
art. 2 ° os rios Pepi ri Guassú, Santo Antonio, Chapecó 
Chapim ou Pequiri Guassú e Santo Antonio Guassú, 
bem como o terri torio entre elles. comprehendido, 
reunindo-se em Montevidéo, como está convencionado, 
por-se-hão de ac cõrdo sobre o ponto ou pontos de 
partida dos seus trabalhos e so br~ o mais que fôr 
necessar10 . 

II 
Esses trabalhos poderão começar na foz do Pepiri 

Guassú ou na do Santo Antonio, e ainda, se parecer 
preferível, nestes dous pontos ao mesmo tempo , divi-
dindo-se para isso a commissão mixta em duas turmas 
ou partidas nas quaes sejam igualmente representadas 
as duas corrimissões de que aq uella se com põe . 

III 
Na primeira hypothese, toda a commissão mixta, 

ou parte della, conforme determinar em os primeiros 
cornmissarios, entrará pela foz do Pepiri Guass ú, e, 
subindo por elle, buscará a principal nascente do outro 
e por este descerá até a sua foz . 
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IV 
O reconhecimento começará por aquelles dous rios 

por serem os primeiros de controversia que se encon-
' tram subindo o Uruguay e o Iguassú ou Rio Grande 
de Curityba. 

V 
Do mesmo modo se procederá depoi s no reco-

nhecimento do Chapccó e do Chopim ou Pequiri 
Guassú e Santo Antonio Guassú. 

VI 
O territorio comprehcndido entre os quatro ri-0s 

poderá ser reconhecido depois : do Pepiri Guassú e do 
Santo Antonio e antes dos outros dous, depois do 
reconhecimento destes ao regresso da commissão, ou 
por partes, conforme se julgar mais facil e conve-
niente. 

VII 
Os demarcadores port.uguezes e hespanhóes de 

1759 e 1789 determinaram as latitudes da nascente e da 
foz de cada um dos primeiros rios, isto é, do Pepfri 
Guassú e do Santo Antonio. 

Eil-J.S : 
Nascente do Pepiri Guassú. r7S9 26° 10' 

1789 26° 10' 
Fóz do Pepiri Guassú ..... 1759 27º 9' 23" 

1789 27º 10' 3o" 
Nascente do SantoAntonio. 1759 A Soo passos 

da do Pepiri. 
1789 26° 12' 

Fóz do Santo Antonio ...... 1759 25° 35' 4" 
1789 25° 35' 
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Segundo as observações feit as em 1789 e 1791 
pelos hespanhóes, como consta da memoria de Oyar-
vide, está a foz do Chapecó ou Pequiri Guassú 
situada aos 27° 6' 5o" de latitude extrema austral e aos · 
5° 7' 43" de longitude oriental de Buenos Ayres, e a 
sua origem principal aos 26° 43' 5o" de latitude austral 
e aos 6° 26' 56" de longitude oriental de Buenos 
Ayres. 

Segundo a mesma memoria a nascente do Chopim 
ou Santo Antonio Guassú está situada a 725 toezas da 
do Chapecó ou Pequiri Guassú. 

Abaixo desta nascente, em um ponto que Oyar-
vide diz ser o mais conhecido daquelle rio, se observou: 
latitude austral 26° 39' 5o", longitude 6° 27' 38.'. 

Por todos estes dados e por varias circumstancias 
.notadas nas duas antigas demarcações se guiará a 
actual commissão em seus trabalhos. 

VIII 
O reconhecimento de cada um dos quatro rios 

será feito seguidamente, subindo ou descendo; se isto 
não for praticavel em consequencia das cacho~iras ou 
outros obstaculos naturaes,a commissão mixta,nos des-
vios quefàr obrigada a fazer,tomará as precauçõesneces-
sarias para que não haja duvida de que percorre o mes-
mo rio , e essas precauções serão notadas para conhe-
cimento e governo de quaesquer outros exploradores. 

IX 
Com as mesmas precauções se procederá no reco-

nhecimento do t erritorio comprehendido entre as na-
centes do Pepiri-guassú e Santo Antonio e Chapecó ou 
Pequiri-guazú e Chopim ou Santo Antonio-guassú. 
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E' conveniente que esse territorio, isto é, a ligação 
das nascentes, seja determinada por signaes perdura-· 
veis que, sem constituir ~arcos divisorios propria-
mente ditos, sirvam de guia em novas explorações. 

X 

Como a commissão mixta tem de explorar o terri-
torio comprehendido entre os quatro rios da contro-
versia, procurará o meio de se chegar por ellc ás res~ 

pectivas nascentes, de modo que em qualquer trabalho 
futuro possam ellas ser facilmente alcançadas sem ne-
cessidade de buscal-as subindo cada um dos mesmos 
rios. Achando o meio, delle se tomará nota com todas 
as particularidades uteis. Si fôr preciso, se fará igual 
diligencia pélos i:erri torios á oeste dos rios designados 
pelo Brazil e a leste dos designados pda Republica 
Argentina. 

XI 

Na exploração do territorio, comprehendido entre 
os quatro rios, a commissão mixta notará com cuidado 
a direcção dos pr'incipaes cursos d'agua e suas nascen-
tes, das serras e m :mtes, e todas as ·particularidades 
cujo conhecimento possa ter alguma utilidade. 

XII 

Ao reunir-se em Montevidéo, a commissão mixta 
abrirá um diario onde vá relatando dia por dia, sob a 
assignatura dos tres commissarios de cada Parte, _todos 

· os trabalhos que fizer, com as particularidades que 
julgar necessarias ou uteis. 

Deste diario se farão simultaneamente dous exem 
1-t 
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plares, um em portuguez e outro em hespanhol. Cada 
commissão particular remetterá o seu ao respectivo 
Governo com.o relatorio e as plantas de que falla o ar-
tigo 4° do tratado. Os dous exemplares desse relatorio 
serão identicos, mas cada um delles se.rá redigido na Iin-
gua do Governo á que fôr destinado e assigüado so-
mente pelos seus tres commissarios. Nesse relatorio 
em que se dará idéa geral e concisa de todos os 
trabalhos, terão cabimento as observações que não cou-
ber"em no diario ou não tiverem occorrido durante a 
sua feitura. 

XIII 

A commissão mixta não tem que discutir questões 
de direito ou de preferencia, só é incumbida de fazer o 
reconhecimento dos rios e do territorio mencionados no 
artigo 2° do tratado. Não póde, p.ortanto, haver receio 
de divergencias graves . Si todavia surgir alguma, 
será submettida á decisão dos governos contra·ctantes 

·sem que de qualquer modo sejam interrompidos os 
trabalhos. 

XIV 

O relatorio será registrado no diario como set1 
complemento. Feito isso, ser~ o mesmo diario encer-
rada e ficará dissolvida a commissão mixta. 

Feitas na cidade de Buenos Ayres aos 28 dias do 
mez de Setembro de 1885. 

Leonel A1. de Alencar. 

Francisco J. Ortiz. 
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N.10 

Divergencia da Commissão Mixta quanto ao reconhecimentb do Rio Jangada 

EXPLORAÇÃO DO TERRITORIO E DOS RIOS EM LITIGIO 
COM O BRASIL 

Acta da Sª conferencia 

A's sete horas da tarde do dia 7 de Fevereiro do 
airno de 1888, ~endo imperador do Brasil Sua Mages-
tade o Sr. D. Pedro II e presidente da Republica Ar-
gentina S. Ex. o Si;-. Dr. D. Miguel Juarez Celman) na 
villa de Palmas, na residencia do Exm. Sr. Barão de 
Capanema, reuniram-se os seis commissarios da com-

. missã'o mixta de limites, com o fim especial de tra-
tarem da exploração do Rio Santo Antonio Guazú de 
Oyarvide, da negativa da commissão brasileira de con-
correr officialmente para eUa, do pedido da commissão 
~rgentina e seus fundamentos·. 

Aberta a sessão, o Sr. Barão lê por parte da com-
missão brasileira a negativa formulada nos seguintes 
termos: 

« O art . 10 das instrucções diz claramente : 
« Como a commissão mixta tem de explorar o ter-

r itorio comprehendido entre os quatro rios da contro-
versia, procurará o meio de se chegar por elle as res-
pectivas nascentes, de modo que em qualquer trabalho 
futuro possam ellas ser facilrri.ente alcançadas sem ne-
cessidade de buscal-as subindo cada um dos mesmos 

' rios. Achado ~ meio, delle se tornará nota com todas a~ 
particularidades uteis. Se for preciso) , se fará igual di-
ligÚ1cia pelos territorios a oeste dos rios designados · 
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pelo Brasil, e a leste dos designados p-ela Republica 
Argentina.» 

Isto é, tendo necessariamente pelo tratado de se 
proceder ao planteamento do terreno que· medêa entre 
as nascentes dos dous rios de léste, se approveitará a 
opportunidade de bem determinar as suas posições, o 
meio de a ellas facilmente cheg~r, e em qualquer tempo 
achal-as sem necessidade de subir os rio s respectivos" 

Como não se conhecia este terreno intermediario, 
e·ra possível que fosse formado por penedias, grotões 
inaccessiveis, e as proprias nascentes podiam, dos 
lados até distancia notavel rio-abaixo, atravessar 
extensos banhados. 

Para esse cas ::i autorisa o · art. rn a fazer a dili-
gencia ou esforço de se encontrar meio facil de chegar 
ás nascentes mesmo passando p~r te rritorio ü1con-
testado . 

.Suppunha-se que a leste das nascentes do Pepiri 
Guassú e do Santo Antonio houvesse obstaculos que . 
impedissem alcançal-as do lado de Palmas, era o caso 
em que se deveria procurar o ponto accessivel de um 
dos dous rios; atravessando-o se faria a diligencia de 
pelo territorio argentino chegar á sua nascente, e da 
mesma fórma á do outro rio sem que disso Jesultasse 
a. autorisação de se explorar o Uruguahy, Pirahy ou 
outro qualquer cujos braços se tivesse atravessado 
servindo eUes sómente de· indicadores para chegar ás 
posições desejadas. 

O art. 7. 0 das instrucções diz que a commissão 
dev€ guiar-se ·pela ·memoria de Oyarvide nos seus 
trabalhos, isto é, ,procurar os rios que pGr elle fo-
ram explorados, e não equivocar-se com outros ; á.té 
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ahi sómente 'póde servir de guia, e não além dos 
pontos gue elle consignou. Não se entende pois , 
que se deva proseguir além desses pontos sem or-
dem expressa dos dois governos , principalmente se 
dahi resultar afastamento consideravel dos rios desi-
gnados no tratado com os nomes com que são co-
nhecidos no Brazil. 

E sse deslocamento da barra do Chopin até a do 
Jangada é de quasi duzentos kilometros, e importa 
i'sto ampliação muito consideravel do territorio que 
o tratado declara litigioso, modificando inteiramente 
a fórma da área, ·limitada pelo Chopim correndo 
em direcção ao NO ou pelo Jangada p'elo NNE. 

Modificações desta ordem não as podem os com-
missarios Brazileiros admittir, tanto mais que en-
tendem serem ellas contrárias ás disposições dos 
artigos 7° e 10°- das instrucções. 

Ü art. I 3 destas é muito explicito, diz q Ue a 
commissão mixta só é incumbida d.e fazer o reco-
nhecimento dos rios e do territorio mencionados ·no 
art. 2 ° do tratado. Este só menciona os rios conhe-
cidos no Brazil com os nomes de Chapecó e Cho-
pim, e não faz menção do Jangada. 

Dado o caso que a commissão só se tenha que 
gBiar pelas instrucções, como entende o Sr. Coronel 
Garmendia , este art. 13 obsta ás interpretações que 
elle e ,o Sr. Tenente Coro:l. el Virasoro querem dar 
a alguns artigos, ampliando-os. 

Logo que houve divergencia entre os primeirós 
commissarios, exigia a boa harmonia que aquelle 
cuja proposta não foi aceita, antei de dar qualquer 
passo devia entrar em accordo para se formular os 
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pontos de divergencia e submettel-os • á decisão dos 
governos, como dispõe o citado art. 1 3. 

O argumento dos commissarios Argentinos de que 
já em Nonohay foi pedida a opportuna exploração 
do Santo Antonio-guazú de Oyarvide, não preva,lece 

' porque antes de se proceder a ella, em territorio 
incontestado, pelo art. 2° do tratado não se podia 
prescindir de provar que era necessaria para o fim 
determinado pelo art. 10 das instrucções ; reputa-
mos, pois, irregular todo procedimento em relação 
ao Jangada. 

Depois disto o Sr. Coronel Garmendia por parte 
da commissãó Argentina apresentou a justificação do 
seu pedido nos seguintes termos : 

« E' muito certo que o art. 2° do tratado de 28 
de Setembro de 1885 estabel.ece que a commissão 
mixta deve reconhecer os rios Pepiry-guassú e Santo 
Antonio e os dous situados ao Oriente delles, co-
nhecidos no Brazil com os nomes de Chapecó e 
Chopim, e que os Argentinos chamam Pepiry-guazú 
e Santo Antonio-guazú. 

Estes são os termos textuaes do tratado ; porém, 
·este mesmo art. 2° diz tarnbem, que a commissão 
mixta se incumbirá de fazer estes reconhecimentos 
de conformidade com as instrucções annexas ao tni-
tado, e eis como o mesmo artigo em que apoia seus 
-fundamentos a distincta commissão Brazileira nos 
leva necessariamente a buscar nessas instrucções as 
prescripções á que nosso procedimento deve sujei-
tar-se, o que por outro lado teria forçosamente de 
succeder, ainda mesmo sem este mandato expresso; 
porquanto as instrucções foram dictadas para guiar 
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.a conducta da commissão nos reconhecimentos que 
foram-lhe recommendados. 

Vejamos agora o que diz o art. 7° das referidas 
instruccões. 

Este artigo diz o seguinte : <( Os demarca-
dores Hcspanhoes e . Portuguezes de 1759 e 1789 
determinaram latitudes nas nascentes e embocaduras 
de cada um dos primeiros rios, isto é, do Pepiry-
guassú e Santo Antonio », e em seguida c;onsigna 
as situaçõ_es geographicas dadas pelos antigos demar-
·Cadores. Aggrega logo o seguinte : Seguindo as obser-
vações feitas pelos Hespanhóes em 1789 e 1791, como 
consta da memoria de Oyarvidc, a embocadura do 
Chapecó ou Pepiry-guazú acha-se situada aos 27° 
-6'-So"· de latitude austral e aos Sº-7'-43" de 
longitude Oriental de Buenos-Ayres e sua origem 
principal aos 26°-43'-So" de latitude austral e aos 
6°-26'-So" de longitude Oriental de Bucnos-Ayres. 

Segundo a mesma memoria a nascente do Cho-
pim ou Santo Antonio-guazú, está situada a 72.5 
toesas da do Chapecó ou Pepiry-guazú. Abaixo desta 
nascente, em um ponto que Oyarvide diz ser o 
mais conhecido daquelle rio, se observou latitude 
austral 26°-39'-So" de longitude 6°-27'-38". Por 
.todos estes dados e circumstancias observadas nas· 
duas antigas demarcações .se guiará em seus traba-
lhos a actual commissão. 

Este é o texto do artigo 7° das instrucções e 
elle vem aclarar · terminantemente a confusão de 
nomes que contém o art. 2° do tratado. Este art. 2° 
cita os nomes do r:io da controversia; porém, como 
tambem impõe a commissão mikta o· dever de pro-
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ceder em seus reconhecimentos de conformidade com 
as instrucções, desde que estas , como neste caso, 
revelem e esclareção evidentemente alguma parte 
confusa do tratado , devem ser respeitados como o· 
proprio tratado. . 

O artigo 7.0 transcripto diz de uma maneira clara 
e terininante , que o rio Chapim ou Santo Antonio-
guazú é aquelle' que explorou Oyarvide, e cujo curso 
seguio até um ponto mais conhecido, isto é, até um 
ponto facilmente reconhecível onde estimou a sua posi-
ção geographia. Se deduz pois que o Chopim ou Santo 
Antonio-guassú do tratado não é o conheCido actual-
mente por Chopim, porque este não foi explorado por 
Oyarvide e consta que nem sequer pôde vel-o. 

E' certo que emquanto á longitude, a situação 
geographica foi erroneamente apreciada; porém os. 
signaes physicos e as derrotas de Oyarvide de tal ma-
neira apresentarão o rio Santo Antonio-guazú aos 
olhos da commissão mixta, que esta não pôde deixar de 
reconhecel-o com uma evidencia que não dará lugar á 
menor vacillação. . . 

A vista disto, a commissão Argentina julga não só-
ter o direito como tambem o dever a commissão mixta 
de reconhecer o Santo Antonio-guazú de Oyarvide. 
Com isto não entraria em questão de direito nem de 
preferencia. 

Seu proceder seria restrictamente justo , pois teria 
explorado o Chopim porque o tratado o nomêa, sem 
averiguar se tal nome está bem ou mal consignado e 
teria tambem explorado o Santo-Antonio-guazú por 
ser o rio, cujos signaes indicam as instrucções. 

Emquanto a que devia em Nonohay ter-se pedido 
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esta exploração, repete a commissão Argentina o que 
já expoz em outra bccasião e é : que a seu juizo não era 
procedente nem opportuno esse pedido , emquanto a 
commissão mixta no curso dos seus reconhecimentos 
não se apercebesse de que o rio conhecido por Chopim 
não concordava em sua situação a r espeito do Pepiri-
guassú , nem na direcção de seu curso, nem nos acci-
dentes topographicos a elle immediatos com o Santo 
Antonio-guazú de Oyarvide. Estas são as razões prin-
cipaes em que a commis são Argentina funda o seu pe-
dido para a exploração do Santo Antonio-guazú de 
Oyarvide. 

Emquanto ao primeiro ponto tocado na exposição 
da distincta commissão Brazileira, isto é, a interpre-
tação do artigo 10º das instrucções, não entra a Argen-
tina em novos argumentos, porque tratando-se sim-
plesmente de interpretar o seu sentido e verdadeiro 
alcance os governos poderão fazer com maior acerto . 

Limita-se pois a deixar consignado que em seu en-
tender esse artigo autorisa a commissão Argentina 
para pedir no caso de ser necessario a extensão dos 
reconhecimentos por parte da commissão mixta a Léste 
dos rios designados pela Republica Argentina.)) 

Concluída a leitura resolveu-se remetter a pre-
sente acta aos governos para que elles decidam. 

Em seguida concordou-se em pedir aos governos 
autorisação para que, emquanto elles tratarem de re-
solver esta duvida, a commissão mixta occupe-se com 
os trabalhos de gabinete. 

Levantou-se a sessão ás oito. horas da noit e e la-
vrou-se em seguida a presente acta, que depois de lida, 
e approvada foi assignada po,r todos os commissarios,. 

' 
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servindo de secretario o tenente-coronel Dy0nisio Evan 
gelista de Castro Cerqueira, terceiro cornmissario. 

Assignados, Barão de Capanema, primeiro com-
missario. José Candido Guillobel, segundo commis-
sario. Dyonisio Evangelista de Castro Cerqueira, ter-
ceiro commissario. José Ignacio Garmendia , primeiro 
commissario. Arturo Seelstrang, segundo commis-
sano. Valentim Virasoro, t erceiro commissario. 

N. 1.'.l 

Ãccôrdo entre os dous governos para o reconhecimento do Rio Jangada 
NOTA DA LEGAÇÃO IMPERIAL AO GOVERNO ARGENTI O. 

Legação Imperial do Brazil, Buenos Ayres, 17 de 
Abril de 1888. 

Senhor Ministro - A fim de remover a divergencia 
constante da acta da conferenda, que os Commissarios 
encarregados da exploração dos rios e territorios em 
litigio firmaram na V ilia de Palmas a 7 de fevereiro do 
corrente anno, cumpre-me communicar a V. Ex. a de-
cisão que deu por sua parte o Governo Imperial á du-
vida que motivou essa divergencia. 

Ao fazel-a, devo observar, que na denominação 
dos rios litigiosos contida no artigo 2° do Tratado de 
28 de Sem bro de 1 885, não houve a confusãó de nomes 
que allega sem razão o Sr. Coronel Garmendia na acta 
.acima citada, e é principalmente por não existir no 
Tratado tal confusão, que o Governo Imperial ordena-
me, que participe a V. E., que o Brazil se considera 
·obrigado a fazer a exploração do rio chamado pela Re-
publica Argentina «Santo Antonio guazú», não só até 
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ao ponto á que chegou Oyarvide, mas em toda a sua ex-
tensão_ até a foz, não obstante ser esse rio conhecido 
naquella parte pelo nome de «Jangada». 

A decisão portanto do Governo Imperial não al-
tera o que se ajustou, nem significa, desnecessarÍo pa-
rece-me dizei-o, desistencia da fronteira exigida pelo 
1 mperio: A que.stão de direito subsiste em toda a sua 
plenitude. 

Tenho a honra de reiterar a V. Ex. as seguranças 
·de minha mais alta consideração. 

A S. Ex. o Sr. Dr. Norberto Quirino Costa, Minis-
tro de Relações Exteriores da Republica Argentina. 

Ba1·ão de Alencm·. 

N.1.2 

NOTA DO GOVERNO ARGENTINO A 1 L
0

EGAÇÃQ IMPERIAL 

Republica Argentina Ministerio .de Relaciones E$-
teriores. Buenos Ayres, Abril I9 de I888. 

Sefior Ministro, Hei tenido e! honor de recibir, 
la nota de V. Ex. de I7 del corrente communi-
-cando-me que el Gobierno Imperial ha resuelto 
la divergencia entre los Comisaricis Argentino y 
Brazilero resultante del acta de 7 de febrero ultimo y 
referente a la exploracion dei rio Santo Antonio Guazú 
de Oyarvide, en e! sentido de su reconecimiento por la 
comision mixta, como lo habia solicitado el Scnor Co-
ronel Garmendia de acuerdo con la estipulacion expre-
sa de! articulo septimo de las instrucciones. 

. Encuanto a la confusion que se atribuye ai Sr. Co-
1 

misario Argentil)o 'reviendo . e! acta mencionada, no 
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encuentro sino la referencia que hace al articulo 2° de1 
Tratado en vista de que las exploraciones acababan de 
demonstrar a los Comisarios) que el rio Chopin) men-
cionado en dicho articulo, no era el rio San Antonio 
cuyos caracteres fisicos y situacion astronomica se en-
cuentran pcrfectamente determinadas en las Instruc-
c10nes. 

Congratulando-me por una decision tan espontanea 
como justa que viene a facilitar el termino de los tra-
bajos confiados a los Comisarios respectivos, me es su-
mamente g.rato aceptarla en nombre del Scnor Presi-
dente de. la Republica, reiterando a V. Ex., con tal mo-
tivo) las seguridades de mi alta consideracion. 

AS. Ex. el Baron de Alencar, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario del Brazil. 

N. Quirino Costa. 

N. 13 
' 

PARECERES DOS CONSEL HEIROS DE ESTADO DAS SECCÕES 
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E JUSTIÇA, DO lMPERIO 
E AGRICULTURA E DA GUERRA E MARINHA SOBRE A 
PROPOSTA DO SR. MORENO, MINISTRO ARGEN TINO,. 
PARA A DIVISÃO DO TERRITORIO LITIGIOSO. 

Parecer do Sr. Marquez de Paranaguá 

A proposti. do ministro argentino comprehenden-
do territorio, cuja posse nunca nos foi contestado an-
tes reconhecida expressamente pelo seu governo, e 
exorbitante e de todo ponto inacceitavel. 

Tendo o governo brazileiro proposto ao argentino 
para evitar outras complicações, a exploração em 



221 

commum, dos quatro rios e terren~s litigiosos por 
meio de uma commissão mixta, não lhe parece a occa· 
sião a mais propria para formular-se qualquer proposta 
ou contra-proposta de t ransacção por parte do Brazil, 
sem attenção ao resultado dos trabalhos d'aquella com-
missão que ainda estão incompletos. 

Isso desmoralisa ria os referidos trabalhos, poderia 
até fazer acreditar que elles nos são contrarios, como 
inculcam a imprensa argentina e, por ultimo, a pro· 
posta do Sr. Moreno. 

Comprehende-se que nestas circumstancias, fa. 
lhando a transacção proposta, em contra-projecto, si a 
questão for submettida á arbitramento, comparecere· 
mos em condições menos vantajosas perante o juiz ar· 
bitral. 

Accresse que o governo brazileiro, promovendo o 
tratado de 28 de setembro de 1885, para effectuar-se, 
de commum accordo, a exploração dos quatros rios e 
terrenos litigiosos,declarou .q ue o faz ia, esperando ainda 
mais luz sobre a questão, convencido do nosso direito 
á fronteirçi. que ~empre sustentamos, do Pepiri-guassú 
e seu contravertente, Santo Antonio, dos anti-gos tra-
tados, conforme foi reconhecida pelos commissarios 

· hespanhóes e portuguezes, e até pela Republica Ar· 
gentina no tratado de 1857, fronteira em verdade a 
mais natural, porque attende ás necessidades da defeza 
do imperio, aos interesses politicos e administrativos, 
respeitando o principio do uti possidetis. 

E, pois, abrir mão, neste mom_ento, e á vista de 
uma proposta exorbitante, de esclarecimentos que afa .. 
nosamente procuravamos, não )De parece rasoavel nem 
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prudente, anteven.do que afinal a questão será submet-
tida á arbitramento. 

Os novos trabalhos feitos em commum por com-
m.issarios brazileiros e arg := ntinos, estou persuadido 7 

constituem subsidios os mais valiosos para solução da 
questão de direito que não devemos abandonar com 
tanta facilidade . 

· Das plantas e informações não póde deixar de ter 
resultado a verificação de cer tos signaes caracteristicos, 
indicados nas antigas demarcações, taes como a posição 
tamanho .e fórma da ilha e do recife que ficam na 
embocadura do verdadeiro Pepiri -guassú, os terrenos 
altos que medeiam entre as cabeceiras deste rio e do 
Santo Antonio, já mencionado no tratado de 1777 1 e 
assignalado no mappa de Olmedilla, publicado dous 
annos an,tes, tudo virá confirmar o nosso direito e mos-
tr_ar mais uma vez a falta de fundamento da pretenção 
relativa á fronteira do Chapecó e Chopim ou Santo 
Antonio-guassú , rios estes procurados e descobertos 
muito mais tarde (1778-1791). 

Assim que : 

Com a.minha resposta negativa ao rº quesito julgo 
prejudicados o 2º e 3°. 

Quanto ao quarto e ultimo r elativo ao arbitramen-
to, direi que se depois da discussão apoiada nos novos 
esclarecimentos, não pudermos chegar a um accordo 
para a so lução da questão como convem aos altos inte-
resses das duas nações arnigas, e son1ente para evitar' a 
guerra, devemos acceitar ou propor o arbitramento, 
confiado no nosso direito~ e na imparcialidade do ar-
bitro. 
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Parecer do Sr. Visconde de Ouro Preto 

Na conferencia do Conselho de Estado pleno de 24 
de outubro de 1884, convocada para tratar da questão 
de limites com a Republica Argentina) tive occasião 
de opinar, attentas as razões que . então ex pendi, pela 
conveniencia de o:fferecer-se ao ministro Quesada uma 
contra-proposta, tendo por base : 

lº ficar a fronteira definitivamente reconhecida, no 
accordo com a demarcação de l 759, e os tratados de 
1777, e i857; 

2° Recorrer-se á arbitramento para decidir, si na-
quelle tempo) podiam os hespanhóes, hoje. represen-
tados pela Republica allegar algum direito sobre qual-
quet parte çlo territorio comprehendido na divisa, caso 
em gue seria justo que se lhes houvesse concedido uma 
compenção pecuniaria (a qual ainda não se recusaria o 
Imperio para com os seus sucessores) fix~da peio ar-
bitro o quantum respectivo. 

Mantenho .esse voto, tanto mais quanto, por com-
municação do chefe ela commissfo exploradora dos ter-
renos litigio5os, o Sr. barão de Capanema, á quem pedi 
esclarecimento sobre a questão, como autoriza-me o 
regulamento do Conselho de Estado, estou informado 
de que ficou confirmado, ele modo éoncludentissimo, o 
pleno direito do Brazil á fronteira elo Pepiri-guassú e 
Santo Antonio. 

Não posso avaliar 
1

elo procedencia do accerto, por 
não conhecer as informações prestadas ao governo por 
tão distincto funccionario; mas acceito a affirmativa 
pela confiança que inspira. 

Não deve o Brazil des is tir ele unria fronteira, á qual 
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não só tem direito inconcusso, mas é natural e perfeita-
mente defensavel. 

Como, porém, entendendo tambem que esse gran-
de interesse, aliás, não compensa os enormes sacrifi-
cios de guerra, especialmente nas circunstancias melin· 
drosas em que se acha o paiz , penso que para evitai-a, 
si ha motivo para receiar-se um rompimento, o que 
ignoro, conviria entrar em transacção com o governo 
argentino, nos termos que indicarei respondendo aos 
quesitos, formulados no aviso de 20 do corrente mez. 

Ao . rº - E' acceitavel transacção que tenha por 
base a divisão do territorio litigioso ; não, porem como 
propõe o governo argentino, e sim como lembra o illus-
trado Sr. barão de Cabo Frio. 

Ao 2º - Em caso algum deve ser comprehendido 
na transacção o t erritorio que .accresceu entre o Cho-
pim e Jangadq, porque seria adherir á pretenção que 
até agora não formulàra a _republica argentina, e tor-
nar possíve l para ella a aquisi-ç:ão de muito mais área 
do que r eclama. . 

Ao 3° -A acceitação de qualquer proposta de de-
.visão não exige o reconhecimento prévio dó territorio 
intermedio. 

Ao 4° - Sim ; n9 caso de haver fundad o receio de 
guerra convirá propôr o arbitramento . 

Parecer do .S1· . Manoel Francisco Corrêa. 

Sentindo que incommodo de saude o prive de com· 
parecer á presente reunião, na qual trata-se de uma 
proposta feita verbal e confidencialmente pelo governo 
argentino ; por meio do seu ministro nesta Côrte 1 entre 
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digo, para que a questão de limites entre o imperio e a 
republica, seja resolvida dividindo-se o territorio liti-
gioso, julga, entretanto, e ainqa á vista da gravidadade 
d.o assumpto, dever dar por escripte o seu parecer, 
declarando-o em seguida á cada um dos quatro que. 
sitos propostos pelo governo, no aviso de 20 deste mez, 
expedido. pelo ministerio dos negocios estrangeiros. 

· i º Quesito - E ' acceitavel qualquer proposta de 
transacção, que tenha po1· base a divisão do territorio 
litigioso, e em particular a que o governo agora faz? 

Não é materia para ser rejeitada in lúni1ze, na solu-
ção da questão de Hmites , qualquer proposta de trans-
acção, que tenha por base a divisão do terdtorio liti-
gioso. A questão está na fixação dos pontos extremos, 
á vísta dos quaes se haja de traçar a linha divisori'a; ou, 
em outros termos, na justa definição do territor.êo litigio-
so. Essa fixação, de modo acceitavel por parre do Bra-
zil, os antecedentes induzem a crêr que encontrará dif ... 
ficuldades por parte da republica, não podendo o impe-
rio perder voluntariamente povoado ou territorio sobre 
o qual suas autoridades tenham exercido e exerçam j u-
risdicção, e devendo , quanto possível, pugnar por- uma 
linha divisoria, que respeit e as condições naturaes do 
terreno. 

Si da parte do governo brazileiro não houver todo o 
escrupulo cm tão melindroso assumpto, pódc dar-~e o 
caso àc cessão deterritorio que (a rt. 102 § 8° da Const.) 
torne o t ratado que se concluir dependente de appro-
rnção legislativa, a qual, em taes circ.umstancias, não 
será facil de conseguir. 

A proposta agora feita pelo &~Y(; rnQ ar~çn~no é 
inacccita'\·el : 

'5 
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i ºPela razão dada na douta informação , apres;rn-
tada ás secções reunidas, do cons~lheiro director ge-
ral da ·secretaria de esta d ::> dos ne3ocios estrangeiros, a 
saber : - a proposta é feita porque as.sim a republica 
ficará com maior extensão de terras, idéa completada 
por outras palavras : a divisão na fórma proposta dá 
ao Brazil sómente, e pouco mais ou menos, a terça 
parte do territorio, cortando, ou não> a colonia militar 
do Chopim, conforme for a linha extrema de oeste, ti-
rada. da foz do Pepiri-guassú no Uruguay, ou da foz do 
Santo Anton io no Iguassú. Nesta divisão entra o terri-
torio a leste do Chopim, o que é inadmissível. 

2 ° Para não incorrer o governo brazileiro na cen-
sura que o argentino não guiL para si, quando na nota 
de 3o de Janeiro de 1888, assim se enunciou: aceptar 
la sugestion en la forma que viene propuesta, impor-
taria renunciar inmotivadamente a territorios sobre los 
cuales se considera con derecho la republica. 

2. º Quesito - Sendo acceitavel> deve ser comprelzen-
dido na transacção o territorio que accresceu entre o Cha-
pim e o Jangada, ou Santo Antonio-guazú? 

Respondei negativamente. 
Como se vio na resposta ao 1 º quesito, seria isso 

fazer com que a republica ficas se com maior extensão 
de terns: convindo notar que, ainda observa o distin-
cto Sr. Conselheiro Director-geral : 

I. º O Jangada (rio novo para a quest éÍo , como Sua 
Excellencia diz ) despeja suas ag uas no Iguassú, cerca 
de 200 kilometros a léste da foz do Chopim . 

2. 0 O GoYerno Argentino já reconheceu, em nota 
de rode Julho de 1882, como pertencente ao Brazil o 
territorio a léste do Chopim. 
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3." O GoYc rno Brazilciro cederia de n1a1 sj se co n-
cordasse cm ser inciuido na di,·isão o tcrritorio accres-
cid o pe la explor ação do Santo Antonio-guazú, ou .Tan-
gada . 

3. º Quesito - A acceitação de qucúquerproposta de 
diJ;isão exige o 1·eco11'7eciml'11to pén1io do /errilono 1'11tl'r-
med io ! 

N~ío exige : é questiio de co1wenienc ia . 
-J.. n Quesito - Se l/elllllf/1/ c1 proposta de trai/sacção 

d eve sei· acceita. co1111cm que se propo11ha ao Co1•cn10 Ar-
p,·e11t iiw o arbi t1·a111e11to ! 

Parece que o G on~ rn o Brazileiro de,·e por ora 
Limitar-se <i expor as razões pelas guacs n ão póde accci-
tar a propos ta , feita ,-e rbal e confidencialmente, pelo 
Governo Argentino. por meio de seu ministro nesta 
Corte; aguardando o desenvo lvimento ulterior do pen-
samento do GoH:rno da Republica . 

V erificando-se que são infructif eros os esforços, 
para a decisão da q ues táo , por 111.cio de accõrdo entre 
os dous Estados, r;: s ta então considerar cáda um a d as 
tres uni cas so luções que p :)de ter a mesma questão. 

1 ." A m anuten ção do statu quo .A solução da questão 
é urgente; não po so por isso preferir este a li·itre , o 
qual, sobre ser ele manifesta inconveniencia no pre-
sente. pódc originar perigosos conBicto no futuro. 

~ - ' ..-\ guerra . >Ião posso tambcm optar por esta 
soluç<Ín. 

A guerra motin1cla pela questão, de que se trata, 
seria fa cto tão a ltam ente la rn cntavel '-lt1.c 1 cliantl'. delle , 
dariH preferenci a â manutencão lo s!atu quo. com todos 
ns se us ri scos . 

. - ' 
~'-" O arbitramento. :\,1 h_,:pot hc<:e .figurada de \"C · 
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rificar-se que são infructiferos os esforços para a deci-
são da quest'ão po~· ajuste entre os dous Estados, a so-
lução que julgo prefe•ivel é o arbitramento, apezar das 
s uas incertezas. 

Não havendo juiz para as pendencias entre as Na-
~ões, crêa-se um, por mutuo accôrdo ; e, por mais do-
lorosa que a sua sentença possa ser para qualquer das 
partes, não é humilhante, nem impopularisa o governo 
que emprega todos os meios no se ntido de. esclarecer 
plenamente o julgador. 

Desde que seja o arbitramento o meio final de so-
lução amigavel, o Governo Brazileiro o deverá accei tar, 
ou mesmo propôr, não como 111anifestação de duvida 
so bre o direito que ha sempre conscienciosamen te sus-
tentado, mas como tributo, embora affiictivo, ao senti-
mento de confraternidade que deve animar os povos 
america119s. 

Pa.recer do Sr . Visconde de S. Luz"í. d? Nfara nhão 

Disse que a s ua opinião sobre as questões propos-
tas é a mesma emittida pelo Barão de Cabo Frio, direc-
tor geral da secr.etaria dos negocios ·estrangeiros, na 
luminosa e bem deduzida ex.posição que acornpanhôu o 
aviso de 20 do corrente mez. 

A s relações amigave is existen tes entre o Irnperio e 
a Republica Argentina ; o grande interesse da manu-
tenção d essas relações, e a conveniencia de se remover 
por uma vez o .germen das mais frequente s complica-
ções diplomaticas entre povos limitrophes, cujas fron-
teiras não se acham descriminadas, são outros t a i;tos 
motiYos que aconse lham a melhor di~posição, por parte 
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do Brazil, para acceitar qualquer proposta razoavel de 
transacção tendente á d ivisão do territorio litigioso. 

Sem embargo da plena convicção que t en hamos do 
nosso direito, e ainda com perda de uma parte do terri-
torio, que legitimamente nos pertence, e pelo qual te-
mos sempre reclamado, outr a não póde ser a nossa po-
litica: mas é preciso que o accàrdo que tenha de ser 
celebrado obedeça aos principio.3 de igualdade; impo-
nha sacrificios á ambas as partes e não importe sómente 
em onus para urna e va:1.tagens ~_1ara outra, com offensa 
até da dignidade n acio::al. 

A proposta feita pelo Sr. Moreno , Ministro Argen-
tino, está muito J'onge de preencher estas condições, 
q ue são su bstan.ciaes . Com ella só são attendidos os in-
teresses da Republica Argentina , e quasi to1'almente 
preteridos os do Brazi l, absorvendo não sómente o ter-
ritorio litigioso, em sua maxima parte, mas povoa dos 
ha bitados exclusivamente por brazileiros, e uma ex-
tensa re gião reconhecida em todos os tempos como de 
nossa posse exclusiva. 

Uma tal proposta não póde ser acceita, nem mesmo 
como simp les base para discussão, e cumpre que seja 
repellida iiz linzine, e em termos decisivos e peremp-
torios. 

A área do territori o litigi_oso, no entender dos dous 
Gover nos, brazileiro e argentino , nunca foi outra seüão 
a limitada pel0s rios Pepiri-guassú e Santo Antonio a 
oes te, Chapecó e Chppim a léste , sustentando o BraziL 
que a linha divisaria é a traçada por aqüelles d0us rios, 
e a Republica Argentina por estes, com as denominâ-
ções de Pequiri-guazú e Santo Antopio~guazú . 

E' i_sto o ~"ue está e~plíbw e cl ~_ramenti'l c©ns·igna-4& 
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em todos os documentos e correspondencia diploma-
tica, e ain da recentemente, no tratado de 28 de Setem-
bro de 1883 e nas instrucções a elle an nexas . 

Se a questão, pois , tivesse de ser resoh·ida segundo 
os principias rigorosos de di re ito, o ponto unic o a fir-
mar seria-se devem prevalecer aq uelles ou estes limi-
tes; mas desde que se procura dirimir a difficuldade 
por meio de uma transacção , é visto que nenhuma pro -
post a póde ser admittida que não tenha por base a di-
visão do territorio ci rcumscripto por aquelle s quatro 
rios, ou traçando-se uma linha média de norte a s ul 
d2sde a m argem do Iguassú at é á elo Uruguay , ou outra 
tirada das vert entes do Pepiri- guassCi e San to Antonio,· 
de oéste a lé ste, passando pelos terrenos altos que divi-
dem as aguas do Iguas ~'ú e do Ur uguay, como lembra 
o Sr. Barão ele Cabo Frio. 

A propost a do Sr . More no prescinde de tudo quanto 
está feit o, e c!o s elementos até hoje estabelecidos; busca 
novos horisontes est end e tido arbitrariamente a· área do . 
terr itor io litigioso, e indo buscar como ext·remo deste , 
não mai s o Chapecó e o Chapim , com o sempre enten-
deu o seu Governo, e s im o rio Santo A ntonio-guazú, 
ultim amente explorado , como se não fo sse es te o que já 
era conheéido p elo nome de Jangada, no seu curso infe-
rio r e que nunca foi invocado com o limite entre os dous 
parzes . 

Uma tal pretcnção n ão tem abso lutamente razão 
de ser, e cabe diante das tres seguintes considerações: 

r ." O Bra2i l em nenhum tempo reconheceu outros 
limites que não fo ssem o Pepiri-guassú e o Santo An-
tonio, á vista dos seus d ireitos firmados pelos tratados 
de 175<J e r7j7, ce lebrad-o·s depbi ~ dd reto nhe-c ini ~nto 
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desses rios, primeira e segunda vez feito por duas com-
missões demarcadoras, nomeadas pelos Governos ?or-
guez e Hespanhol, e só para a discussão admitt iu que 
se considerasse litigioso o territorio limitado por 
aque lles dous rios e pelos rios Chapecó e Chopirn, com 
os nomes que approuve á Republica Argentina dar a 
estes para o fim de fazer crer que· eram elles os rios 
designados nos tratados. 

2.• A longitude e latit.ude destes dous ultimas rios 
foram assignaladas e determinadas com a maior preci-
são e clareza nos annos de 1759 e 1789 pe!Js demarca-
dores portuguezes e hespanhóes, e são as mesmas que 
se acham exaradas nas instruções annexas ao trntado 
de 1885, não sendo, portanto, licito esquecei-as ou dei-
xai-as á márgem, em busca d= outras, d ·~ que nunca se 
cogitou, cpmo as do rio Jangada, hoje Santo Antonio-
guazú. 

O Governo Brazileiro nunca ligou a minima im-
portancia á existencia possivcl de qualquer rio com o 
nome de Santo Antonio-guazú, e a prova ahi está na 
declaração feita pelo BaráJ de Cotegipe, Presidente do 
Conselho e Ministro dos Negocios Estrangeiros, quando 
consultado pelo chefe da commis :são brazilcira sobre o 
reconhecimento do rio Jangada, respondendo-lhe qud 
podia examinar esse rio, como pediam os argentinos, 
visto como isso não dava nem tirava direito e pouco im-
portava ~1 questão de limites; se ndo, portanto claro que 
o facto de se verificar pelo exame ft ito que o mesmo 
rio é o Santo Antonio-guazú, não dá. melhor funda-
mento á pretenção argentina nem póde servir para pôr-
si: em duvida· a posse permanente e1 incontrovers·a em 
que tem est~do o Brazil de todo o territorio a léste do 
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Chapecó ·e do Chopim onde se acham fondadas a té as 
proprias colonias militares, sempre respeitadas pelo 
Governo Argentino. 

Assim pronunciando-se, o mesmo Conselheiro diz 
que não compartilha, entretanto, a opinião dos que 
entendem que não devemos fazer nenhuma contra-
proposta ao Governo Argentit~o, porque isso reve lari a 
o proposito de difficultarmos toda a solução que não 
seja pelos m~ios extremos do arbitramento ou d a 
.guerra, quando ninguem ·ignora que o primeiro nãD é 
isento de perigos e inconvenientes e o segundo sempre 
de gravíssimas consequencias, como uma verdadeira 
çalamidade. 

Não compreh~nde como uma contra-proposta no s 
possa enfraquecer para o caso do arbitramento, porque 
este, em questões identicas á de que se trata , é sempre 
modelado pelos principias stricti juris, e cm face das 
.peças comprobatorias do direito das partes, emquanto 
que a contra-pr oposta é dictada por outras considera-
ções que não entram coq10 elemento do julgamento, 
a-:onselhando renuncia qe direitos, essencialmente su-
bordinada á conver;Üencias e ao interesse de simples 
transacção., para nio .poder ser invocada desde que se 
torna esta impraticave l o u sem successo·. 

A contra-proposta deve _tomar por base um dos 
dous alvi .tres acima suggeridos ou outro qualquer que 
pó!<recer preferi vcl, sempre dentro dos limite:> do terri-
tori0 até hoj'e considerado litigioso. 

Para que p ossa ser ella feita com pleno congeoi· 
mento de causa ~ em termos conver.iientes., é absoluta-
·rneü.te.inçij,5,pGnsa.v <S.! Çiue se pro.ceda antes ao t e:eonhe-
cimeut0 de todo >o 'terrítori0 intiõrmefüo, ,©omq foi ·eS'ti-
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pulado no tratado de 1885, convindo, pois, que o Go-
verno Braziieiro assim o e~ija, como condição sine qua 
rwn, para qualquer accordo que se tenha de celebra~. 

Se explorado e reconhecido o territorio ~ntcrme
diG, não fàr acccita a contra-proposta do Governo Bra-
zileiro, baseada nos t rabalhos executados, então e só 
então cumpre recorrer ao arbitramento., não devendo o 
Bi·azil ter a menor duvid~ em propol-o, confiando na 
justiça dà causa que defende. 

O Conselheiro Visconde de Lamare disse que con-
cordava com o parecer do Sr. Visconde de O uro-Pre to · 

O Conselheiro Visconde de Sinimbú, não podendo 
comparecer, encarregou o Sr. Conselheiro Rciat<0r de · 
declarar q~te pensava como elle. 

O Conselheiro Visconde de Vieira da Sil \·a, opi-
nou pelo arbitramento. 

O Conselheiro Visconde de Bea1:1repaire Rohan, 
disse que estava de perfeito accordo com o voto enun-
ciado pelo Conselheiro Relator . 

DECUETO Dr~ 5 DE NOVEMBRO DE r889 PROMULGAND O o 
TRATADO PARA A PROMPTA SOLUÇÃO DA QUESTÃO DE 
LIMITES PENDENTE E:·HRE O BRAZIL. E A REPUBLICA. 
ARGE :'1Tl~A . 

Teado-se c0Bclui de e assignado na· €idade de Bu€~ 
nos:..Á.yres aos 7 dias do mez de Setembro do corrente 
anno um tratado para a prompta solução da questão 
de Ün'lites pender:ite entre o Brazil e a Republica Ar-
gentü:1a, C! teado sido esse tratado mutuamente ratifi- · 

• .. 1 • • • • • .· 
cado, tracando-sc a!:; ratificações J:Jesta cone ei11 ,4 d-o . 
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corrente mez de Novembro, hei por bem que seja 
observado e cumprido tão inteiramente como nelle se 
contem. 

José Francisco Diana, do meu conselho, ministro 
e secretario d'Estado dos negocios estrangeiros, assim 
o tenha entendido e faça executar. ' 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Novembro de 
1889, 68° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de S. M. o Imperador-José Fran-
cisco Diana. 

Nós, D. Pedro II, Imperador constitucional e 
Defensor perpetuo do Brazil, etc. 

T 
Fazemos saber a todos que a presente carta de 

approvação, confirmação e ratificação virem, que aos 
7 dias do mez de Setembro do corrente anno, con-
cluio-se e assignou-se, na cidade de Buenos-Ayres, 
entre Nós e o Exm. Sr. Presidente da Republica Ar-
gentina pelos respectivos plenipotenciarios munidos 
dos competentes Plenos Poderes, um tratado para a 
prompta solução da questão de limites entre o Imperio 
e a dita Republica, o qual é do teor seguinte: 

S. l\il. o Imperador do Brazil e S. Exc. o Sr. Presi-
dente da Republica Argentina, dese jando resolver, 
com a maior brevidade possivel, a questão de limites 
pendente entre os dous E stados, conco;daram, sem 
prejúizo do tratado de 28 de Setembro de 1885, em 
marcar prazo para se concluir a discussão de direito ; 
e não conseguindo entender-se, em submetter a mesma 
questão ao arbitramento de um Governo amigo ; e 
sendÓ para isso necessario i.lm tratadoj non1earam seu.o; 
plenipotenciarios etc. " 
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Os quaes, trocddos os seus Plenos Poderes que 
foram achados em boa e devida fórma, convieram nos 
artigos seguintes : 

Art. r.º A disc ussão do direito que cada uma das 
altas partes contractaates julgar ter ao territorio em 
litígio entre elles, ficará encerrada no prazo de 90 dias 
contados da conclusão do reconhecimento do terreno 
em que se achar as cabeceiras do :;; rios Chapecó 1 Pe-
piri-guassú, Jangada ou Santo Antonio-guazú . 

Entender-se-á concluído aquelle reconhecimento 
no dia em que as commissões nomeadas, em virtude do 
tratado de 28 de Setembro de 1885, apr~sentarem aos 
seus Governos os Relatorios e as plantas á que se 
refere o a-rt. 4° do m~smo tratado. 

Art. 2. 0 Terminado o prazo do artigo antecedente 
sem solução amigavel, será a questão submettida ao 
arbitrame11to do presidente dos Estados Unidos da 
America, á quem dentro dos 60 dias seguintes se diri-
girão as Altas Partes contractantes pedindo que acceite 
este encargo. 

Art. 3. 0 Se o presidente dos Estados-Unidos da 
America se excusar, elegerão as Altas Partes contrac-
tantes outro arbitro ,na Europa ou na Ameriea, dentro 
do s 60 dias seguintes á recepção da recusa, e no caso 
de qualqu~r outra , procederão do mesmo modo. 

Art. 4. 0 Acceita a nomeação , no termo de 12 

mezes contados da data em que fôr recebida a respec-
tiYa communicação, apre sentará cada uma das altas 
partes contractantcs ao arootro a sua expos ição ~0111 os 
documento~ e titulos; qlJC c"on-viercm à defezà dbs seus 
dkeítos. · · ! 
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Apresentada cita, nenhum · additamento poderá 
ser feito, salvo por exigencia do arbitro, o qual terá a 
faculdade de mandar que se lhe prestem os esclareci-
mentos necessarios. 

Art. 5.º A fronteira ha de ser constit~iida pelos rios 
que o Brazil ou a Republica Argentina, tem designado 
e o arbitro ser::í. convidado á pronunciar-se por uma 
das Partes, como julgar justo, á vista das razões e 
documentos que produzirem . 

Art. 6°. O laudo será dado no prazo de r 2 ~11ezes, 

contados da data em que forem apresentadas as qpo-: 
sições ou da mais recente, se a apresentação não for 
feita ao mesmo tempo por ambas as J:artes contrac-
tantcs. Será definitivo e obrigatorio, e nenhuma razão 
poderá ser all egada para difficultar o seu cumprimento. 

Art . 7.0 O presente' tratado será ratificado e as rati-
ficações serão trocadas na cidade do Rio de Jane iro no 
menor prazo passive!. 

Em testemunho do que os Plenipotenciarios do 
Imperio do Brazil e da Republica Argen tina firmam o 
mesmo tratado e lhe põe os seus sellos na cidade de 
Buenos-Ayres aos 7 d.ias do mez de Setembro de 1889. 

L. S. Barão d,Aleni:or. 

L. S. Dr'. Nqrbe1·to Q1úrúw Costa. 
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B REVE EXTRACT O DA E X POS! CAO FE LTA J::J\l 1882 l' E L-0 
S R. B ARÃO :n E CoTEG f ~E P ~1.1u. s E RESOLVER A 
QUE STÃ O DE LIMI T ES PENDENTE EN T RE O BRAZ IL E 
A R EPUB LI CA ARGfü•H I ::-<A. 

O s negoci adores do tratado de 17 5o ser viram-se de 
uma carta geogrnphica , a uthenticada em 12 de Julho 
de 17 5 r pelos respectivos Plenipotenciarios visconde 
T homaz da Silva Telles e J oseph de Car va jal y L an-
caster. 

Celebrado elle, foi r emettido para q ue , com as in-
strucções dadas pelas duas côrtes, ser vissem de go-
verno aos commissarios démarcadores . 

Deviam elles tom ar por balizas as . paragens m ais 
conhecidas, para que em n enhum tempo se confundam 
nem deem occasião a disputas, com o são a ori gem , os 
cursos dos rios e as montanhas m ais n ot a veis e atten-
der ás posses que então tinham as du as partes contra-
ctantes n os t erritorios contestados. 

O s rios para servirem de limites n o terri torio das 
missões deviam se r os mais consideraYeis e proximos 
dos ri os Uruguay e Iguass ú. 

V erifi ca ndo a divisa qu e deYem separar a hi os 
domínios das duas corôas, a uxiliando-se das informa-
ções colhidas no logar de suas operações , r econhece-
ram os commissa rios que o P ep iri-guassü , q ue desagua 
no Urugay pela ma rgem occidenta l, na latitude de 
27° 9' 23" e o Santo A Jt onio, q ue desagua no ri o 
Iguass ú pe la ban.:l a orienJ al, na de 25n, 35 ', eram os 
r ios Pepiri ou Peqü iri e o se u co ntra-vertente ma is 
v isinb o de q ue tra ta o a rt . 5° do t rat ado de 1750. 

Nasce o primeiro de urn man a_ncia l que bro ta en-
. 1 i re peq uenas pedras de u rn a ~e1T<1 n1 a quc corre entre o 
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~ruguay e o Ig,üassú na latitude de 26°1, e o segundo 
de outro copioso que brota · entre pedras, grandes na 
mesma serrania aos 26° , ao NO. 

A largura daquellc na sua embocadura medJa 52 
toezas e 5 pés e a. do Santo Antonio 35 toezas. 

Fie aram assim determinadas scientifica e posi-
tivamoote, a situação da foz e cabeceiras dos dous rios 
divisorios . 

Para a execução do tratado de 1° de Outubro de 
1777 expediram-se as instrucções de 6 de Junho de 
1778. 

O tratado e Instrucções indicão uniformemente a 
raia Jiemarcada em 1.759 e os commissarios nada mais 
tinham que fazer do que proceder de conformidade 
com as regras que lhes eram prescriptas pelas suas 
rcs pecti vas côrtes 

Entretanto procuraram rios mais ao oriente para o 
desempenho de sua Commissão. 

Expl oraram o Apitereby,o Uruguay Puytã, emque 
pretenderam encontrar os mesmos signacs descriptos 
com tanta lealdade e profisciencia pela demarcação de 
1759-, q'uando reconheceram o verdadeiro Pequcri do 
tratado de i750 1 a qu e deram o nome de Pequiri-guas-
sú, e outros rios mai s a léste, e fi xaram afinal as suas 
pretenções no Chapecó e Chcipim , hoje objecto de 

· séria e grande di scus~ão entre o Brazil e a Republica 
Argep t in a. ' 

'As chividas letantadas pelos commissarios H es-
panhócs eram insinuadas á cxigencias dos Vice-Reis 
de Buenos Ayrcs, que procuravam a todo o tran:-ic fo r-
çar a intcllif,cncia clnrá e precisa do trat&clo de 177 7 
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compromisso contrahido pelo ' se u so berano de acc ordo 
com a Corôa de Portugal. 

Contra elles protestaram energicamente os cQm-
missarios portuguezes , dando logar a uma acre e des-
sagradavcl corrcspondencia. 

A bramos aqui um parenthes is . 
( Esta correspo11dencia entre os commissarios das 

duas côrtes, Varela, Diego de Albear, Tenente-coro -
nel Veiga Cabral e João Roscio, e os esforços, subter-
fugios e artificias autorisados pelos Vice-Reis de Buc-
nos-Ayrcs , de Gundin , que descobria só em 1788 ou-
tro Pepiri-guassü, Oyélrvidc e Ca,brei-, encontra-se nos 
dous opusculos publicados em 1882 pelo Barão de Co-
tegipc e cm 1883 por Teixeira de Mello, principal-
mente no ·de s te ultimo , que NOS re vella os preciosos do-
cumentos exi stentes na Bibliothcca Nacional.) 

A improcedencia das razões cm que se baseúrão 
os argumentos ci os commissarios hespanhócs ass im se 
resum'e com a competente contestação: 

l º Situação erronea do Pcpiri dada pelos demarca-
dores de r7S9 em contrario á do mappa que lhes serviu 
de guia. 

Neste ma ppa se declara que a linha encarnada que 
assigna la os Jogare s por onde se tem de faze r a demar-
caçêfo só se rve cm qu a nt o clla se conformar com o 
tratado . 

. Nada mai s racional, porquanto , não tendo sido de-
mon s trados sc ientificamcnte os p ontos p elos quacs de-
Yia co1-r 2r a linha di visaria , era natural encontrarem-se 
diffe rcn ças . 

O s Comrnissarios recorreram pois ao arbítri o que 
lhes daYa o tratado ser\'indo-sc de m·appas impr.::-.sso~ e 

11; 
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manuscriptos e de info rmaçõ es do pratico ou vaqueano 
Araripi. 

E ste andou sempre conforme em suas informações 
designando de ante mão e desde 1757 a si t uação não só 
do Pepiri como do Apeteriby e Uru guay Puytã. 

O tempo decorrido entre a viagem que á essas pa-
r age ns antes fizera o dito índio, e a em qu ~ se rvio de 
vaqueano não lhe fez dormir as especies (perder a me-
moria) nem é isto ele admirar em indígenas que pos-
suem em alto grau a remini sce ncia elas localidades . 

Se a del iberação dos Commissa rios se es t ribasse 
neste unico testemu nho, fragil com c ffeito seria o se u 
fundam ento, mas concordando com ou tras informações 
e mappas, constitlle certeza quasi ab~o luta . 

O vaquean o informou que o P epiri fic ava á um dia 
de viagem do Salto Granel~ do Uruguay Puytã. 

No mappa levantado pelos jesu ítas em 1722 e pu-
blicado em Roma em 1726 vêm esses rios collo cados na 
mesma ordem , divergindo sómcnt ~ da p )::;i ção obser-
vada depois. 

2. 0 Ser o Pepiri demarcado abaixo do Uruguay-
Puytã quando devia ser acima de conform idade com a 
carta. 

E' verdade qu e n o termo de reconhecimento os 
Commissarios assim o decla ra m , mas na carta, de que 
h a cópia authentiea, o Pepiri es tá dese nhado antes do 
Uruguay-Puytã subindo o Uru guay, embora a situação 
geographica se ja mais ao oriente do que ve m n a carta. 

Seja como for, os Commissarios usaram com bons 
fundament os da faculdade , qu e lh es foi conferida para 
decidir essas e outras duvidas . 

Nenhum outro rio existia pela banda direita que 
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fosse conhecido com o mesmo ou com outro nome acima 
do Puytá. 

A melhor prova está, em que os Hespanhóes jacta-
vam-s e de haver descoberto um novo rio, e o baptisa-
ram por Pequeri-guazú, e como no primeiro havia um 
Pepiri-mini, no segundo tambem encontraram um Pe-
q ueri-mini ! 

Reconhecida e demarcada a bocca do Pepiri, ex-
plorado o seu curso, reconhecido e demarcado o Santo 
Antonio, e ligadas suas nascentes com as daquelle, de-
r_1 m os ·Commissarios de r 7 59 por findos os s~us traba-
lhos nesta parte dos rios. 

Ainda da :i_ ui tiraram os commissarios hespanhóes 
de 1788 argumento cm favor de se u systema. 

3.º Ser. o Pepiri um arroio, quando as instrucções 
fallarn. de rio caudaloso, e não serem as sua;:; Yertentes 
front eiras ás do Santo Antonio . 

Chamar arroio á um rio que tem 44 leguas de cur o 
segundo verificaram os hesp:inhóes, e em parte naYega-
vel, é levar muito longe a hyperbole. 

Quanto não in~enta ou desfigura a mé1 fé, o desejo 
de tudo accommodar ao nosso paladar! 

Concluir dahi a não cxistencia do Pepiri, aliás re-
tificado em commum, por não ter-se encontrado a ori-
gem elo Santo Anton io, é absurdo. A exis t encia deste 
não é posta em duvida. 

Ü que SÓ restaYa 1 portanto, Cra demarcar aqui OU 

a Ili para correr a linha de accordo. com os tr.. tados. 
Isto quanto a P o1·tug al e Hespanlza. V~jamos co11io 

passm·am estas contro11ersias pa1·a o Braí_il e Republica 
A 1·gentí11a. 

As comp~icações da po li tica Européa. resu lt antes 
/ 
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da revolução Fra.nccza provocar;i,m a guerra entre Por-
tugal e Hespanha, á que pôz termo o tratado de Ba-
dajoz. 

Segui o-se de perto ( r 808) a emigração da côrte por . 
tugueza para o Brazil , a quéda ela monarchia hespa-
nhola e o rompimento dos laços que uniam as colonias 
ás metropoles. 

Nos primeiros t empos as novas nacionalidades 
americanas não podiam promover novas negociações 
para o des linde de suas fronteiras. 

Logo, porém, que desappareceram as causas que 
·impediam de tratar deste assumpto, o Brazil foi o pri-
meiro a procurar fixar seus li mites com os Estados vi-
si nhos. 

Chegou a vez de entender-se elle com a Co nfc:dera -
ção Argentina para descriminar o territorio brazilciro 
do daquc lla republica, celebrando o tratàdo de q de 
Dezembro de r857. 

Expôz o Plen ipotenciario Brazileiro os princípios 
e o direito com que justificava a linha divisoria nelle 
traçada . 

Para evit :.i r qualquer d1ivicla, des ignando-se os ri os 
Pepiri-guassú e Santo Antonio por divisa, declararam 
os Plenipotenciarios das duas partes contractantcs 
que esta linha era a reconhecida em. r7S9 p2lbs demar-
cadores do tratado de i 3 de Janeiro de 1750. 

Acompanhou o tratado um pr9tocollo cm gue fo-
ram feitas as duas seguintes declarações : 
· Estando de accôrdo ambos os Govern os na fixação 
daquelles limites prescindiam os negociadores, por in-
util, da questão de se rem ou não validas as estipulações 
dos antigos tratados celebrado .~ entre Po~-tugal e Hcs-
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panha, sobre os seus Limites na America do s ul, e que, 
portanto, a referencia á demarcação de 1759 só tinha 
por fim precisar a de signação da linha que adaptavam 
para extremar os seus respectivos domínios entre os 
rios Uruguay e Paraná . 

Este tratado foi sujeito á Legislatura conforme a 
· Constituição Federal. 

O Brazil apresso u-se a ratificai-o em 3o de Janeiro 
de 1858; mas o Gover .10 da Confederação negou-se 
desde logo él troca das ratificações . 

O s motivos que inJuziram aquelle governo a adiar 
o preenchimento dessa formalidade podem ser lidos em 
Pereira Pinto, tomo 3°, e nos relatorios do Ministerio 
de Estran geiros de i858 e 1859. 

Não teve por: isso execução o tratado, e posto que 
não fos se obrigatorio em direito, existia o facto de ser 
uma lei ainda não re v.ogada da Confederação, facto que 
não· póde ser obliterado sempre que se tenha de resol-
ver esta questão. 

Conser rn u-sc este siatu quo até 1876 por occasiáo 
da celebração do tratado de paz entre o Paraguay e 
a Republica Arg ; ntina . 

O s documentos ·desta negociação não têm vindo á 
lume senão cm. fragmentos, que não nos habilitam, diz 
o Sr. Barão de Cotegipe, a sobre ella formar um juizo 
imparcial e fu:ndado. 

Se não fora a n acionalisação do territorio de Mis-
sões, até então sob .ª jurisdicção da Província de Cor-
rientes , e o Decreto Argenti!10 creando departament·os 
no dito territorio, á alguns dos quaes assignou limites 
que transP.unbam os do Brazil, a qutstão conservaria o 
iuesmo aspecto de quietação e seria mais cedo ou m·a.i s 
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tarde resolvida sem dispe rtar prevenções e an1mos1-
dades . 

Desde, porém, que a parte do territorio, que con-
sideramos nacional, ia se r di st ribuida e vendida em 
lotes, não reclamar , e com energia, seria um ·crime, 
uma deshonra. 

Rompem-se as negociações de 1857, novos titulos , 
novos fundamentos apresenta o Governo da .Republica 
Argentin.a ; rasga-se o protocollo que acompanhou 
aquelle tratado de reconhecimento pelos dous· Gover -
nos dos limites ahi traçados, jul gando o da Republica 
inutil discutir se eram oü nfo Yalidos os ·antigos com-
promissos contrahidos cm l 7 50 e r 777. 

])escoulzece a Republica o principio do uti pssidetz's e 
úzvoca pa1·a o deslinde de su:ifl'oll te ira o tratado de r777 
que i11terpreta a seu modo, só por.cobiça ou motiiios de 
CO/lVCllZCIZCLa. 

Este tratado caducou com o rompimento de hosti-
lidades entre Portugal e Hespanha, deixando de ser 
restabelecido no de paz de Badajoz . 

Depois da paz so breveio facto novo, e talvez uníco 
na hi storia das Nações, qual a independencia s imulta-
nca de todas as colonias da America do Sul. 

Nenhum_ trrrtado celebrado pelas Me tropoles obri-
gou as nacionalidades nascentes , sa lvo consentimento 
expresso destas . 

Como subsistir o <l~ limites, cuja execução fic:lra 
interrompida ainda no tempo colonial? 

Antes mesmo da declaração de guerra e da inde-
pendencia dos novos Estados, isto é, quer na vigencia 
do tratado de 1717, t[uer depois de sua caducidade 
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houve intrusões de parte a parte em territorios que de-
viam estar fora da questão. 

Foi assim que Portugal occLipou posições á margem 
direita do Paragu<=J.y e a Hespanha na esquerda. 

Desta sorte as fronteiras ficaram indecisas e os 
novos Estados sem base legal para regularisa l-as. 

Dahi nasceu a applicação dos princípios do utipos-
sidetis aonde havia occupasão effectiva; da convcnien-
cia mutua e do ultimo tratado como base cm outros 
pontos. 

Por este systema, o mais razoavel e proprio para 
evitar conflictos, por t errenos inhabitados, tem o Brazil 
celebrado tratados de limites em que não se pód~ dizer 
que adopt*ra o principio só em seu proveito. 

Com o Paraguay abrio mão da linha do Igurey, re-
conhece o utipossidetis da Republica até o Apa, linha á 
que Azára aspirava, aliás contraria ao tratado de 177í, 
e reciprocamente foram reconhecidas as posses do 
Brazil na margem direira do rio Paraguay. 

Com a Bolívia foi o Brazil ainda mais condescen-
dente. 

Porque alguns Bolivianos haviam se estabelecido 
nas salinas, denominad -Js de A.lmeida, pertencentes á 
Matto-Grosso, cujos habitantes as exploraram, não dis-
putou a posse daquella Republica , apezar de effcctuada 
depois da independencia, e para resal val-a foi mister 
encurvar de modo notavcl a linha divisaria, sa~endo-se 
que a clausula d e; reciprocidade era iflusoria por não 
háver por aq uclle lado povoação brazileira. 

No proseguimento da demarcação foram a.d_qpta; 
das com pe,q uenas variantes as disposições do tratadó 
do 1b d€ outt.Jbr'o c€lebrado em Santo .Ildefonso. 
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Nos tratados de Venezuela e No\·a Granada 
(o segundo náo ratiticado) foi observado o mesmo prin-
cipio que mereceu a approvação d o celebre Barão de 
Humboldt1 autoridade competente e desinteressada , 
no seu minucioso parecer publicado rio' annexo do Rela-
torio dos Negocios Estrangeiros de 1870 . 

O tratado de 23 de outubro ele i8S1 1 celebrado 
com o Perü, reconheceu, no art. 2 ° . o mesmo principio 
para sere m em conformidade clelle regulados os limites 
para cu ja demarcação n omeou-se uma commiss <:fo 
mixta autorizada a propor troca de territorios que 
julgàsse á proposito para fixar os limites mais natu-
raes e convenientes. E ass im foi exec utado o tratado. 

Em 1853 foi s ubmettido ao Governo do Equador 
um projecto de tra tado de extradição e limites . 

O :\!linistro do Equador declarou no pro tocollo da 
negociação, em data de 3 de No vembro, em que a ss ig-
nou o tratado de extradição , que não duvidava que o 
s eu go\·erno teria presehte o uti possidetis como um 
principio para quando s:.: t cn ha de fixar os limites 
com o Brazil. 

Póde-se pJis affirnnr que o principio do utipossi-
doús é gera lmente admittido pelos E stados S ul-Ameri-
can os como o mais ju ·to e cotnenientc para manter a 
pai no presen te e no futuro. 

Só a Republica Argentina recusa acceital-o pela 
razão de não ser ellc admiss ível s enão entre os Esta-
dos que pertencem á mesma metropole ! 

Não comprehcndcmos o Sr. Y rigoycn quando s us -
tcnt:a _t ão singul.ar principio, nem cq nhecenJ os publ icista 
alg1.1 ni qu e o s u _tente. 
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Em face de ta ntas du vidas e impugnações pergun-
1'é -se : 

Qual o ponto de partida , qua l o principio regula-
lor da q uesüio '? 

O uti possidetis .') . 
O tratado de i ·de Outubro de 1777? 
Qualquer que se acloptc , ou todos juntos , suffra-

garn a pretenção do Brazil <1 linba de front eira dispu-
tada. 

O uti possid::!is pro va ~.;e pelos es tabelecimentos 
brazile iros entre os rio s cm litigio . 

Numerosos hespanhócs e arge ntinos , hojc ,transpu-
zeram a fronteira de ,1759; e se os brazikiros não che-
garnrn i{ sua extremidade , foi pe la aspeI·eza do terreno 
e distanci a das povoações, como já se rec :::mhecia em 
J 778. 

P or ·'·ezes fizeram -se entradas para domes ticar os 
indígenas; os habitant es de Coritiba levaram as explo-
racões além dos campos das Palmas , fundaram fazen-
das de cultura e criaçáo de gado e povoações impor-
tantes . 

Uma posse mais gue secular , sem ser interrom-
pida nem perturbada de qualquer maneira, respeitada 
pela Rcpubl~ca do Paraguay , quando occupaYa as mis-
sões por meio senilo , e pelos arge ntinos, depoi s que 
as recuperaram ou conquistaram, bastaria por si só 

·para firmar direito. 

PER I GOS DA S ITUAÇÃ O 

Púà o traçado de uma boa fronteira devem ser 
preferidos os cursos do s rios, e os montes mais nota-
\'ei s , p árà quê se ja ma is faci lmente dbfe nsai'el. 
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Este é o pensamento expressado nos tratados de 
1r:JO e 177í· 

Tão longe levo u o ultimo a p reve nção de evi tar o 
contacto dos habitantes das fronteira!; que no art. 6' 
manda reservar n a linha di visaria um espaço suffici-
ente entre os limites de ambas as nações, no qual não 
possam edificar·se povoações por nenhuma das duas 
partes contracta ntes, nem con struir forta lezas, guar-
das ou po tos d e tropas, sen do neutros taes espaços . 

Ora as fronteiras do Pepiri-guassú e Santo Anto-
nio têm to das estas .-antagens . 

O Pepiri corre entre bo :. ques cerrados e terras 
altas e pedregosas. O mesmo succede no Santo An -
tonio . Nas m argens de ambos o terreno é esteril, co-
berto de taquarae ~; , n ão se pres tand ::> nem á criação de 
gado . As qualidades naturaes já constituem por si só 
uma excellente defesa. 

Todas estas vantagens communs transformar-se-
iam em desvantagem , e p erigos sérios para o Braz il , se 
correr a ra ia pelo Chapecó (Pequeri-guazú argentino) 
e pelo Chapim_ (Sa nto Antonio Argentino). -

Abra-se um ma ppa da província do Paraná, e 
ver-se-ha que as cabeceiras desses dous rios estão nos 
campos da s Palmas e como que abraçam a villa de Pa l-
mas formando o vertice d e um triangulo , cuja base 
ass::nta no Pepiri e Santo Antonio . 

Aos lados do triangulo ficará o territorio braz ile iro, 
cujos habitantes para se communicarem, necessitarião 
dar volta de ci ncoen ta leguas ou atravessar territ orio 
argentino. 

Os campos ahi são aber tos e cobertos ele r icas pas-
tagens r: dão atcess tJ á todas as pbVtiações elo norte. 
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No caso de uma guerra entre as d uas nações, as 
forças inimigas rnfo terião mais que levantar o pé para 
pizar o nosso tcrritorio, invadir rapidamente a provin-
da, viver elos seus ab undantes recLirsos, devas t ai-a im-
punemente antes que fosse soccorricla. Ain da preve-
nidos, a defesa seria diffic il pela configuração da fron-
teira. 

Não se deve esquecer que a fronteira do Rio Gr an-
de, pelo Uruguay,ficará mais exµosta , e que ú ma força, 
partind9 dos campos das Palmas , póde, at ravessando o 
Chapecó, vir pelos calnpos novos talar a província de 
Santa Cath arina . 

Corno sahir de uma cris:: que :10s veio su rprehe n-
der cm meio de outras porque passamos ? 

O Sr. Barcío de Cotegipe não profere op inüío al-
. guma e deixa ao Governo a resolução deste grave e 
mui sério ·confiicto . 

Extra.e to da memoria do S~. Teixeira de Mello publicada em 1883 
Co1LECCI0>1ADOR nos nocmIE>rTos EXIST E>rTES :\'A Bl -

BLIOTHECA K.\CION.\.L ·soBRE A QUESTAO DE LL\U T ES 
E:-ITRE o Bru.zrL E A REPUBLCCA ARGE"'!TlNA . 

E' trabalho Yalioso fundado cm doc ume ntos ofü- ' 
ciaes. 

Transcre1·e integralmente os Diarios de demarca-
ção dé 1759 e 1760 e os trabal hos dos demarcadores 
hespanhóes em execução do tratado de 17771 de que 
discordaram os commissarios port uguezes . 

Seria m uito longo transcreve l~os, mas pódem ser 
cons .. il tados para mais p rofundo es tudo da questão. 
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Cita os mappas anteriores e posteri ores aos anti -
gos tratados e o:; analysa . 

E' outra boa fonte de esclarecimentos e julgo-os 
tão .importantes que os reunimos em annexo que acom-
panha essa memoria . 

Falla do plano para a demarcação, r emettido pelo 
Vice-Rei d~ Rio da Prata , D. Juan José de Vertis e 
Salcedo ao Vice Rei Luiz de Vasconcellos, em 12 de 
Setembro "de 1779. 

Em que latitude acha-se o rio Pepiri-guass li, e 
qu.aes sãc os s ignaes que nellc se puzeram no anno de 
1759 ? 

Responde-se que aquel!e rio estü na latitude de 
O 

, ') , , 
3 7 9 2 .) . • . 

Quando o Uruguay cstcí baixo se descobre na sua 
embocadura uma pequena ilha, e na ponta da mesma 
barra da parte oriental se ha de achar um desmonte ou 
rossado de arvores, e no meio deste uma de 13 pés de 
altu ra cm que se gravou uma cruz e os caracteres 
R. F . 1759 . 

Segundo aq uelk plano os demarcadores deviam 
subir o Paraná até o Salto do rio Iguass ú ou Curitiba 
e dahi naYegar na dis tancia de 20 lcguas até a barra. 
do Santo Antonio , que é o segundo affiuente que nclle 
desagua pelo lado austral aos 25° 3 5' O-J." , e subindo-o 
até onde permittirem as suas aguas, ·procurar r eco-

. nhecer a s ua origem e união com o Pepiri-guassú . 
Logo que se entrar nesse rio, se verá que, em dis-

tancia pouco ma is de uma legua e 3/41 se divide em 
dous braços, dando- ·e ao mai s pequeno o nome de 
Santo Antonio-mini , e deve se seguir o braço da parte · 
oriental qut: e o Írl~iôr . 

1 . 
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Tudo isto em execução do art. 8° do fratad o de 
1777 que manda continuar a dema rcação pelo Pepiri-
guassú, aguas acima , até a s ua origem principal, e dell a 
proseguir pelo m ais alto do terreno até encontrar as 
correntes ou cab eceiras elo rio Sa nto An tonio , quedes-
agua no Grande ele Curitiba, seguindo estas aguas 
abaixo, até a sua entrada no Paraná pela sua margem 
oriental, continuando então, aguas acima , do mesmo 
Paraná, até onde se lb e junta o rio Iguréy pela sua 
margem occidental. 

Para se evitar uma contestação desagradaYel, foi 
de parecer o Vice-Rei do Brazi l que tratando-se no 
plano do Vice -Rei de Buenos Ayres de differentes di s-
posiçóes , da s guaes não se pod ia for mar juizo enão á 
v ista do pa1z e conhecimento pratico do terreno gu e se 
havia de demarcar; e como para este fi m , e scgi_; ndo se 
tinha estipulado no art. I :i do tratado preliminar, se 
deviam aj unta r os commissa ri os das du as Naçóes para 
conferenciar e apresentarem, de commu m accôrdo 
ouvidos os praticos, so bre tudo o que era relativo á 
execução do dito tratado, pareceu-lhe q\1e á ell es se 
devia commet ter este negocio, e não di scutil-o entre os 
Vice-R eis, Yista a di stancia em que se a ch ~ll":-t rn. 

Para não S'.2 dei :rnrern le var os commissarios por 
c: u ggestóes ext ra nhas e erroneas, recommendou o Go-
verno de S . :VI. F . que cllcs mfo se ap:-irtassem pela su a 
propria a utoridade do ~~c ntid o la tem! e gcnuino do tra-
tado prelimi na r. 

Para a execuç.ão deste trat:-iclo foL1m nom eados 
primeiros commissarios , por parte de Portuga l, Sebas-
tião XaYicr da \-eiga Cabral, Governador elo Rio Gran-

1 
de do Su l, e po:- parte da Hes.panha, D. José Y<1rela e 
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Ulh_oa, capiüío tle navio : seg undos commissarios o Co-
ronel Francisco João Roscio e o Tenente de naYio 
D. Diego de A lbear. 

CO:\"TROVERS fA E:\"TRf·: OS COl\DlfS S.\RfOS :<.\ DE~\ :\.RC.\C!\0 

DE 178'.) 

Estava determinado ,que a linha divisoria ent re os 
dous paizes tiYesse por base, ao norte,o rio Santo Anto-
nio que é o segundo que entra no Iguassú pela banda 
austral, e ao sul o Pepiri -guassú, por cuj as Yertentes se 
teria descido das de seu correspondente ~anto Antonio . 

Logo que se r eunir5o os demarcadores começou a 
dií'ergen cia entre elles . 

Pretenderam os commissarios h espanbóes q ue o 
Pepiri do tratado de 1777 era outro, e não o da demar-
cação de 1759. 

O marqucz de Loreto successor ele Vert is no Yice 
Reinado de Buenos Ayres assim o cornmunicou ao do 
BFaz il, declarando que o Pepi ri e o Santo Antonio de-
marcados eram arroios; não podiam servir de di,·isa. 

Marti nho de i\lello e Castro, 'Minis tro de S. M . F. 
tambem entendia que a raia não deYia ser por aquelles 
rios, não pelas razões expostas, mas porque seria mui -
to melhor que clla corresse peb serra de montanhas 
que lhes demora ao poente. 

E na verdade porque a fronteira seria assim mais 
segura, e mais de accàrdo com a conformação e natu- -
r eza do terreno; mas não fez d isso qu::stão, tinha pela 
frente o tratado. que a impelJia mais para o ori ente, 
dando por limites entre os dous pa12es o Pepiri e o 
San t o Antonio. 
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Por certo se tivesse ellc ele negociar LLm novo tra-
tado pugnaria por uma fro nteira mais natural e defen-
savel. 

Abunda nas mesmas idéas o segundo commissa-
rio portuguez Coronel Roscio. 

N \1m officio que dirigio ao Marqu ez elo Lavradio 
cm 3 d e Março ele r 778, diss ~ ellc : 

« Seguindo a linha divisaria pelo Pepiri-guass ü e 
Santo Antonio fi cará toda a rai a em um campo limpo e 
aberto, e os estabelecim : ntos portuguezes se m alguma 
defesa ou trincheira cont ra a in vasão dos h espanhóes, 

Se fo sse passivei que a di visa se fiz esse pela cordi -
lhe ira que sepa ra as ve rtentes do Paran c1 do U ru g uay 
os h espanhóes n ada perderiam ; e o::; portt:1 g uczes fica-
riam mai s resg uardados . n 

O que d iria o Governo Arge ntino se o do Braz il 
reclamass e por t ão j ustcis mo ti vo s a linha d i vi'.so ria p or 
aquella serran ia ? 

Não se entrou n a discus.;ão des ta icléa porque , com 
quaní:o fos se conve niente a sua realização, rnío comp 2-
tia á Commissão aiterar o que est ava estipulado pelas 
duas côrtes . 

Havia só que r esolver se o Pepiri elo tra tad o ele 
1777 era outro que fica va mai s ao ori ente . 

Vejamos cm que se funclaYam os cornmi ssari os 
hespanhócs para ass im o prctenclen:: :11. 

E m officio de 9 de No«·crn bro de 1789, d iss e o corn-
mi ssario hespanboi Albca r ao s; u conc u-rcn tc C 'J roncl 
Roscio. 

<<A 20 el e D~z em bro cl e ·178S, a ntes d e nos rntira r-
m os el e nossa exp:clição do P ar rrmi, dei co:1 h ecimcnto 
ü Vossa Senhoria de dous officios d.e 14. clc Outu bro e 
24 ele Novembro el o r . º commissrr ri o d e minha Nacão 

., 
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D . José Vare la e Ulho.t com um plano do Uruguay que 
se acabava de levantar em que faz -se ver com toda a 
clareza haver-se descoberto o verdadeiro Pepiri-guassú 
umas r6 lcguas m ais ao oriente do que equivocada-
mente designaram os antigo. demarcadores, e ::orno 
tambem ao oriente do Uruguay-Puytã em que houye o 
mesmo erro ; crendo-. e se r um , que entra mais aba ixo 
no Urugu ay pela margem meridional. 

«Propuz,em con s~quencia , á Vossa Senhoria fazer-
mos o reconh ecimento do I guassú naquelle t raço de 20 

leguas que corre antes do Santo Antonio, com o objecto 
de v er se haYia o~itro rio , como era provavel ,q uc Yindo 
do sul pudesse confrontar suas cabeceiras , e liga i-as 
com as do citado P ep iri-g ua ss Li ,·erdadeiro; se ndo d a 
maior importanci a, em ,·irtude daqt~ elle erro e mai s 
conforme com o espirita do tratado , d ar tís côrtcs cabal 
idéa da projecç:áo destes dous rios, por onde talvez 
possa co nvir que se ja a linh a divisoria. n 

-:\fcgou-se o commi ssa rio portuguez a fazer es t e re-
conhecimento allcgando que não tinha ordem nem po-
dia prestar-se á investigação naquelle s terrenos ao 
oriente do rio Santo A ntonio que o tratado ex.pressa-
m :: nte ad judicára ú coroa de Portugal m órme nte 
naquclla estação cm que a escassez de YiY eres nffo per-
mitti a em prehcnder noYos trabalh os. 

In si~t i o, porém , A lbear na sua inesperada propos ta , 
que se fizes se o reconhecimento pela lado do Uruguay . 

A re spos ta do comniissario portugucz foi a se-
g uinte : 

«E' verda de quc,achando -nos na barra do Iguass ú a 
~o de Dezeni bro pro.x i 111 0 pasc;ado, propo?: Y ossa \lercê 
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em conferencia reconhecer aquelle rio pelo seu 
canal principal, mas só até 20 leguas aguas acima desde 
a embocadura do rio Santo Antonio, afim de descobrir 
algum arroio caudaloso que, entrando pela parte meri-
dional, pudesse tambem ser reconhecido. 

Sem demorar-me em averiguar o motivo de uma 
tão intempestiva e extraordinaria proposta repetirei 
á Vossa Mercê que não tenho ordem nem autoridade 
para mandar examinar os terrenos inquestionavelmente 
privativqs de Sua Magestade, e que todas as nossas 
conferencias se devem limitar do rio Santo Antonio 
para o ocidente, aguas abaixo do Iguassú, e não o in-
verso, aonde não ha ouúo rio com o nome de Santo 
Antonio, além do que j<:l fôra reconhecido, e á cujas 
vertentes se refere o estipulado no tratado, e admira-
me que hoje com antecipação pr:oponha o reconheci-
mento de outro rio, 16 leguas mais avançado) aguas 
acima do Uruguay que Vossa Mercê diz ser o ver-
dadeiro Pe.piri. 

Dá depois as razões de sua recusa que são em re-
sumo as seguintes : 

Mais de uma vez se tem convencionado entre am-
bos que o objecto da commissão de que estavam incum-
bidos era tão sómente de executar, o que dispõe o art. 8° 
do tratado preliminar de 1777 ' · que clara e expressa-
mente designa. para divisa o Pcqueri ou Pepiri-guassú. 
Com esta duplicada denominação, não ha, nem tem 
havido rio algum diverso do que desemboca fronteiro á 
picada que haviam mandado abrir. 

Aquelle duplicado nome foi-lhe imposto pelos de-
i . 

marcadores passados para o differençar de outro, como 
17 
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fizeram ao Santo Antonio que nenhum. nome até então 
tinha . 

/ 

Do que se segue que· estas expressões do tratado 
não são equivocadas , nem duvidosas, mas sim indivi-
cluaes e positivamente applicadas áquelles dous rios , 
sem contradicção, nem falta çle seu conhecimento, e s i-
tuação actual ao tempo de se celebrar o mes mo tra-
tado. 

Com. este unico fundamento que considero mais 
que sufficiente para remover qualquer duvida , poderia 
dar por concluída esta contestação; porém, querendo 
t erminar de uma vez tudo que se póde oppôr á prom-
pta execução de suas diligencias, disse o Coronel Ros-
cio ao se u antagonista, que em nenhum tempo 11ouve 
outro rio Pepiri nessas visinhanças : assim, o pers ua-
dem todas as noticias ; assim o indicam todas as averi-
guações tanto antigas como modernas . 

Conhecedor como era da localidade e das di sposi- . 
ções do tratado, continuou elle a adduzir argumentos 
para demonstrar ao seu adversario a impertinencia e o 

. pouco consistente da sua exigencia. 
Assim, assevera que daquelle rio nunca bouver:i. 

outra cert eza mais especifica do · que ser elle o primeiro 
que se despeja no Uru}uay pela parte septentrional, 
passado o seu salto grande, e que tinha uma ilbC). e um 
recife junto á sua foz. ' 

A ilha está bem patente, encostada na embocacluru 
da parte occidental, e nella principia o arrccife que atra-
vessa to:lo o Uruguay, e volta no lado opposto para é). 
parte oriental, vindo assim a cobrir ou sobrepassar t oda 
a bocca do mesmo Pepiri. 

E' o arrecife tão forte que chega a dar vau de um 



259 

lado a outro em tempos seccos, e em todos é em bara-
çante para quaesquer embarcações. 

Não se póde pretender arrecife mais proximo, nem 
signaes tão evidentes e conhecidos. 

Quanto á asserção de D. Diego de Albear de que os 
antigos demarcadores haviam tomado equi vocadamente 
este rio por Pepiri, e do mesmo modo se tinham enga-
nado. acerca do Uruguay Puytã, responde o Coronel 
Roscio. 

Na verdade não posso comprehender em que se 
funda uma tal expressão. Eu não o entendo assim, 
antes me persuado que obraram não só com acerto, 
mas com demasiada cautela para que em nenhum 
tempo se offerecesse duvida alguma. 

O unico pratico que então· se encontrára naquelles 
paizes, capaz de indicar qual era o rio designado pelo 
sobredito nome, fora perguntado mais de qma vez á 
tal respeito e respondeú com firmeza e conhecimento. 

Duvidaram desta verdade os demarcadores; adian-
taram a navegação; mostrou o pratico o Apeteriby, e o 
Urugu·ay Puytã, e reperguntado, respondeu elle sempre 
do mesmo modo, confessando não saber mais nada á 
re speito do Uruguay daquelle logar para diante aguas 
acima. 

O offi cio de que fazemos o presente extracto tem a 
data de r r de Novembro de 1789. 

Continuou ainda a discussão de que prescindo de 
tomar notas, porque não sabe de um circulo vicioso 
que nada adianta, estando o commissario hespanhol 
no firme prop9sito de destruir os fundamentos com 
que o commíssario portuguez su stenta~a a procedencia 
da demarcação de 1759 1 alterando os factos .incon-
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cludentemente, e violentando a lettra e espirita 
do tratado de 1777, que deviam ambos executar pro-
cedendo de boa fé. 

Ficou demonstrado, examinada com criterio toda 
essa correspondencia, que o verdadeiro Pepiri-guassú, 
á que se referem as instrucções, que de suas côrtes rece-
beram os commissarios, é o que se encontra da parte 
septentrional do Uruguay, passando o seu salto 
grande, e não a 16 ou 20 leguas, o que tem uma ilha 
encostada ásua cnbocadura , e não a meio do Uruguay, 
que tem um recife proximo á mencionada emboca-
dura, e não dentro do proprio alveo, como pretendia 
o commissario hespanhol, o que fica na latitude de 
27º, 91 23". 

Em officio de 24 de Outubro de 1790 deu o Co-
ronel Roscio por terminada a sua missão, mas ainda 
continuou a discussão até l 797 sempre no mesmo 
terreno. 

CO:-.ISIDERAÇÓES FEITAS PE1.0 AUTOR DA MEMORIA 

Concluindo elle os extractos dós documentos 
existentes na Bibliotheca nacional, termina assim o 
seu trabalho : 

<<Antes de deduzirmos do tudo quanto fica ex-
posto o que nos parece conforme com a razão, diremos 
que, deixando de ser meramente diplomatica, tornou-se 
esta uma questão nacional. 

A imprensa não a tem discutido por confiar no pa-
triotismo do governo, e entender que está a ma teria suffi-
cientemente esclarecida . 

Tem o Brazil á seu favor dous precedentes his-
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toricos de incontestavel valor e que não admittem a 
menor duvida para espiritos menos prevenidos ; o 
tratado de 1857 1 e, antes delle, o mappa da Con-
federação, impresso em 1855 por ordem do proprio 
Governo Argentino. 

Ao referido tratado faltou apenas a assignatura do 
Chefe do Estado, para que estivesse elle desde então 
produzindo todos os s eus salutares effeitos. 

· E porque não sellou o General Urquiza com a 
sua assignatura aquelle pacto s olemne ? Porque não 
quiz o Imperio tomar ingerencia activa e indebita 
nas lutas intestinas da Confederação, concorrendo 
para que a Provincia de Buenos Ayres, então sepa-
rada da comunhão nacional, voltasse a rncorporar-
se n'ella. E" um motivo que nos honra, como muito 
bem disse o Sr. Barão de Cotegipe. 

O uti possidetis, além de tudo mais, faz pender 
para o lado do Brazil a balança do direito, porque 
entre o verdadeiro Pepiri-guassú e o Chapecó, e 
entre o verdadeiro Santo Antonio e o Chopim, am-

. bos afrluentcs do Iguassú, ha muitos e antigos es-
tabelecimentos brazileiros. 

A deducção que tiáunos é a seguinte : 

1° Que todos os tratados , embora annullados, ou · 
incompletos , são á nosso favor. 

2 ° Qúe os diarios dos rº' demarcadores , não obs-
tante provirem de um tratado annullado, dão-nos por 
limites os rios que ainda hoje reclamamos . 

3° Que, logo que porpai:teda Hesp~nha , e 3o annos 
depois das primeiras explorações , se levantou a con-
troversia sobre quaes eram os rios , a que se referia 
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o tratado g ue autorizára os novos r econhecimentos, 
os commissarios portuguezes ·impugnarão com a 
maior energia os argumentos contrarios. 

4° Que nas questões deste genero deve attender-
se mais, que tudo, á que não fique exposto e ó. mercê do 
vizinho, o territorio de uma das partes contractantes. 

5°. Que o uti possidetis nos dá ganho de causa, por 
que é um principio de direito, universalmente acceito 
melior est conditío possídent-i's. 

EXPLORAÇÃO DE OYARVIDE EXTRAHCD :\. DE SU.\ ~lEMORL\. 
l:'-ITlTULADA «DE LOS VIAJES E RECO:'-IOClMlE:'-ITOS DE 
L\S SEGUNDAS P :\RTJDAS DA DEMARCAÇÃO DE LIMfTES 
DA AMERIC.\. MERlDfONAL. n 

Iª PARTE 

Exploração de 1788 com o concurso do commissario 
portuguel. 

A exploração demarcadora que Oyarvic!e descreve 
foi feita em conformidade do Tratado preliminar de 
i 777 1 firmado entre as coroas de Portugal e Hespanha . . 

Esta segunda partída hespanhola, que chegára ao 
povo de S. Borja á 20 de Junho de 17861 d'ahi começou 
a desempenhar a sua tarefa , incorpor.ando·se-lhe a 
portugueza á 25 de Janeiro de 1787. 

Chegaram ao Iguassú a 28 de Junho de r 788 1 J' al 
seguiente día se contínuó la naveg acíon por el aguas arrí-
ba S millas7 )"' se lll{O parada e! 30 en su 11ia1·gem mel'i-
diona l, en el sitio mas cómodo que se e1zcontró7 pues son 
pendientes elevadas)"' cubiertas de bosques, con poca p;·o-
porcion para desembarcai· : pero como esta conjluencia 
venia á estar e;z la mediania de los reconocímíentos que se 
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debiam lzacer por el Paraná hasta su salto Grande) .Y por 
el IguaFt hasta las origenes de! rio San Antonio-, le-
vantarnm alli os seus ranchos. Seguiram elles· os pas-
sos dos demarcadores de r 7.59, que haviam chegado á 
bocca do Iguass ú a ro de Julho. 

No reconhecimento deste rio e do Santo Antonio 
foi o explorador hespanhol, autor da Memoria, acom-
panhado pelo geographo Francisco das Chagas Santos, 
commissario portuguez. 

Na ordem. dada á Oyarvide por Diego de Alhear, 
chefe por parte da H(;spanha para essa exploração, 
se declara : 

« Na vegar,á V d '" . el Iguaz ú hasta la barra del San 
Antonio; subirá por este cuanto le permitan sus aguas; 
reconocerá despues por tierra sus primcras vertientes, 
y siguiendo de alli la ruta por lo mas elevado del terre-
no, exa minarei tambien las cabeceras del Pepirí-g uazú., 
recorriendo el rio hasta su entrada en el Uruguay, si 
fue se posibic, ó, á lo ménos, aquel tramo que lc asegure 
ele su conocimiento y ele la exactitud de sus trabajos. 1> 

A 29 de Junho de 1788 começam elles a explora-
ção do Iguassú. Passam, como os d.e 17S9, a bocca de 
um arroio, el mayor que hasta aqui s'e encuentra desde la 
barra (elo Iguassú ), á e! cual denomínan de San Frnn-
císco, á r 1 ele Setembro chegaram <l ponta oriental ela 
foz ele Sa11lo A11!011io, ele onde cont inuaram só os hes-
panhoes o reconhecimento elo rio, por se terem atraza-
do os portuguezes e receiarem aquellcs que, com a de7 

mora, crescessem por demais as aguas com os forte s 
aguaceiros que entraram a cahir. Adaptaram p2ra a 
foz deste rio a latitude austral de 25° 35' 04", dada pe-
los passados demarcadores, â que, d.iz Oyarvide, nos 



264 

hemos arreglado por no traermos nosotros ínstrumentos 
para ellas (o bservaciones) . 

Esta foi exactamente .é/. latitude encontrada pelo 
astronomo hespanhol que sahira do salto do Iguassú a 
levantar o plano d'este rio e do Santo Antonío e chegára 
á confluencia d'este ultimo á 24 de Novembro de 1759, 
em quanto o geographo respectivo seguia Santo A ntonío 
aguas arriba , para ver se podía !legar ás cabeceras del 
Pepírí j unirias con las del San 4 ntonio. 

Para citarmos textualmente : <<y las observaciones 
que verificó el astrónomo espafiol en dicha punta 
oriental de la boca del rio San Antonio fueron : <e de 
latitud austral, média entre doce observaciones, de 25 
de Noviembro á 6 de Deciembre, 25° 35' o 4º.» de lon-
gitude, por uma emersão do primeiro satellite de Ju-
piter,. differença em tempo ao occidente de Paris 3 h. 
54' 52," e ao occidente de Grenwich 5 h. 45' 53," 
que é occidental de Cadix, achou-se 50° 06' 43"; .Y por 
nuestra derrota - 47° 54' 08" ; Clf:Yª diferenc-ia debe ser 
por estar ahor a mas correctas las tablas de dichos satéli-
tes> pues entónces calcularam estas aspectos por las tablas 
de Cassim.pa1·a el meridiano de Paris. 

Descrevendo êm seguida o Iguassú, diz Oyarvide 
que na parte reconhecida do seu curso, desde a sua 
entrada no Paraná até á confluencia do Santo A ntonio, 
deixa o Iguassú algumas ilhas, das quaes a maior, que 
se denomina Ilha Grande , dista 6 leguas d'este ul-
timo rio (o Santo A ntonio) e tem 3/4 de legua de ex-
tensão. 

Os dados que nos ministra o autor , vão pro-
vando a identidade do Santo Antonio, que os tratados 
nós dão como a base septentrional dos nossos limites 
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dando-nos o Pepiri como o seu contravertente e pro-
longamento da linha divisaria. 

Reconheceram os hespanhóes o Santo Antonio, 
pincipiando essa exploração á r 3 de Seteinbro de l 788. 

Reconheceram o arroio Santo Antonio-mini, _assim 
chamado pelos primeiros demarcadores. 

A 17 de]Setembro incorporaram-se-lhes os por-
tuguezes. 

No porto das Canôas, de onde não se podia prose-
guir na exploração do rio por agua , fizeram um rancho 
para deposito de viveres, e resolveram continuar por 
terra; o que só puderam iniciar no dia 26. 

Na Continuacion de! rio San A ntonio lzasta sus on"-
genes) por el reconocimiento a pié que se verificá por 
sus margenes, feito sempre com o rio á vista , passa-
ram pelo arroio que os exploradores anteriores apellidá-
ram dos Patos, não podendo, porém) continuar senão 
até ao arroio que os de 1759 denomináram das Antas. 
No ponto á que puderam chegar os mais animosos da 
expedição, puzeram a seguinte marca em uma arvore 
grossa : 

· 30 de Octub1·e) aízo 1788) á margem de um regato 
cuja barra com o rio corresponde á la latitud estimada 
25° 52' 00," tendo caminhado desde o rancho dos vi-
veres ate · áquelle ponto, 7 leguas, em 14 marchas, 
feitas em 34 dias. 

Ahi lavraram um documento em duplicata para 
constar o que se havia feito , em que assignáram Fran-
cisco das Chagas Santos e Andrés de Oyarvide. Os 
embaraços que tiveram para então desistir da empreza 
erani na verdade insuperaveis. 

A 1 de Novembro começarat11 a marcha de regres-
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so; encontrando , porém, o soccorro que esperavam, tor-
naram i10 dia 7 a vol.tar ao reconhecimento interrom-
pido, hespanhoes e portuguezes, com 37 homens 
e dois criados pretos, cheg·ando de novo ao arro,io da 
marca no dia g. Passado um ribeiro á que deram o 
no me de das Pedras fo r :'ío ter no dia 10 ao arroio 
das Antas, tendo transposto alguns serros atravessados 
todos pelo rio principal , q uc va dismiiu f}'endo sensi-
blenzente su ag ua y cornente. 

A 3 de Dezenibro observaram que esse se s ubdi-
vidia cm. dois braços , e trataram de averiguar qual 
d'elles era o maior, para por este continuarem a 
derrota. O oriental tiiiha uma toeza mais que o outro; 
mas por duvidar o explorador portuguez si seria este 
o principal, foi preciso continuar reconhecendo o curso 
de ambos ; concluindo-s e por fim que aq uellc 
(o mais occideiztql) era o mais consideravel e desembara-
çado de arrecifes , r esolvidos ::i proseguir no recon he-
cimento d'estc e desis tindo de o estender até o Pepzri , 
como lhes fora ordenado, por se haverem conspirado 
todos os obstaculos que p or sua nature1a C!_(ferece o as-
pero, montuoso e illculto do p.uz. , além da falta absoluta 
de mantimentos, que os punha na dura contingencia de 
morrerem ele fome . 

E ste braço pareceu ser o citado pelos anteriores de-
marcadores, á duas curtas leguas da origem principal. 

Cam.inháram por dentro d'agua, no proprio leito 
pedregoso do rio. No dia ir chegaram á um ponto 
em que esse se despenha entre grossas pedras com 
muito declive, elevando-se por t al fó_rma o terreno , 
que lhes era· necessario apoiar-se á ramagem das ar-
vores para o subirem. Chegaram afinal á um plana lto 
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( y aljin empie{a á lzace1· pla;zicie) : - era a desejada 
nascente do S cmto Antonio. 

Faz-se aqui indispensavel a citação litteral se-
guinte : 

<< Por la vertiente del rio que viene con poca eleva-
cion, pero siempre sobre gruesas piedras, y al fin de 
esta base llegamos al nacin1ien~o ú origen del rio San 
Antonio, que sale de una fucnte ó manancial de bas-
tante abundancia entre picdras, y cn una tiene un ár-
bol caido en su misma direcion, El terreno. es casi 
plano y alto como una cuchilla tendida, y por las 
abras del bosque se alcanza á ver, hácia el N. -0. la 
distancia como de dos l.eguas de unas cuchillas altas y 
dobladas , qlbierto todo de intrincadas arboledas. )) 

Neste ponto da sua lllfemon·a exclama o autor : 

« Fatal y durisima ocupacion, desvelos, hambres 
y peligros en sumo grado para llegar á ver_ un pufio de 
agua que dá origen ai rio mandado reconocer ! Ter-
rible empefio del hombre para conseguir imposibles si 
la at1toridad y la obediencia se unen á dirigirlo ! n 

Descrevendo o sitio á que haviam chegado, refere 
Oyarvide que se achava na cumbre y plmz·ada de la 
grnn cuclzi"lla ó elevado albardon cubie1·to de arboles y pinos 
que divide las aguas para e! 1·ío Ig ua-{ú, a! setentríon;y 
pa1·a e! medzo-dia al rio Uruguax, se g im los pasadbs 
demm·caclores, y como pa1·ece po1· la co1!figuracion. E 
para achar a fronteira (laf1·onterira) do S-:into Antonio, 
continuaram por uma picada ao s ul,~1~et. iurJ-
mente ; e no fim de r 20 toezas enc0'.fftoÁN r ~e .\QA<ll;ft) . ifí;( 
que nasce em um plano algo . 13-qtanhoso e cerrado ~ 
de taquaraes, com abundante agL a-;~ que p,ateceu ser a • 

uo ~,,...y:., . . - .. S: 1):; •,.CJ!'-7.C::,;..;.~í 
:::::_~--:::-~--
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que citam os ditos demarcadores por origem do Pepin'-
guassú, segundo suppuzeram pela direcção em que 
corriam as 4 leguas e 1/2 em que d'ahi o examinaram, 
posto que não tivessem chegaào á marca que nelle 
haviam deixado quando o reconheceram entrando 
pela sua confiuencia no Uruguay aguas acima. 

Por ·isso é_que) conclue Oyarvide, !lãa assegzwanzos 
seja este o Pepiri; até que os reconhecimentos que temos de 
fazer por aquella parte o conjinnenz. 

A' vista, pois, ,das difficuldades que não puderam , 
arrostar para levarem ao fim a sua missão, resolveram 
retroceder, contentando-se com o reconhecimento feito, 
deixando na origem do Santo Antonio um signal para 
nas explorações que se tivesse de· _effectuar em sen-
tido inverso, pela parte do Uruguay, sea conocido ter-
minantemente llegando á él, cu:ro pzmto queda situado en 
e! plano de nues'tro viaje por la latitud aust1·al de 26° I 2' oo 
e lo11gitud oriental de 73uenos-Á)'Tes 4°32'04". 

Fez-.se pois no logar, no cume e plano da cochilha, 
uma excavação em um pinheiro, na sua face norte, na 
altura de 3 e I /2 palmos do solo, e nella se es-
creve u: 

Nec plus ultra, 1788. 

O pinheiro ficou isolado das outras arvores da vi-
zinhança. 

Antes de retrocederem,lavraram á l r de Novembro 
de 1788 1 um documento authentico do facto, que o au-
tor transcreve, firmado por elle e por Francisco das 
Chagas Santos. E' um documento importante, que não 
convém despresar. 
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2ª PA RTE 

Explornção de I789, r790, I79I, sem o concurso do 
commissai·io portuguei 

Sob o titulo Continuacion de los reconocimientosx 
viajes de las segundas pa1·tidas , prosegue Oyarvide a 
sua Memoria. 

Aqui, porém, procurou clle afastar mais para o 
oriente a situacão do Pepin·, discutindo a seu modo as 
contestações que á esse respeito se levantaram no seio 
das commissões exploradoras anteriores e na de que 
clle proprio fizera parte, contestações tão , dif!usas como 
dilatadas, diz elle, e cujos ojficios de parte á parte dura-
ram mais te'.npo do que o que se gastou em reconhecei·, de 
cabo a cabo, os dous rios em disputa. 

Contestações na verdade promovidas por elle, que 
propunha aos commissarios portuguezes, como verda-
deiro, um Pepiri que não estava na mente dos que lhe 
deram a incumbencia de o reconhecer; porquanto, não 
só os tratados como as instrucções, ministradas aos 
commissar"ios, fallavam de um rio no Uruguay cujas 
vertentes coincidissem com as de outro no J.guassú, rio 
este á gue os primeiros exploradores haviam baptisado 
pelo nome de Santo Antonio, e ao qual evidentemente 
se referiam os tratados posteriores á essa primeira ex-
ploração; porquanto, se o tratado de 1750 fàra annul-
lado, ficaram de . pé as explorações determinadas por 
clle e levadas á cabo . com approvação dos commissarios 
de uma e outra nação, em accôrdo completo. 

Pelo resumo da sua Nfemoria ácerca da exploração 
do Santo Antonio se vê que não conseguiram encontrar 
a nascente do Pepiri, extenuados- como estavam yor 
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fadigas sem numero, baldos de recursos alimentícios, 
énferrnos, quasi irn possibilitados de dar um passo 
mais no intrincado labyrinto daquellas invias mattas 
seculares. 

O commissario de Portugal, diz elle, mantinha-se 
immutavel no se u primeiro dicta111en,, que era que la linea 
divisaria debia z'i· por el rio qzte tomaron por Pepz'ri los 
passados dema1·cado1·es, a llegan do que se enganaram 
quanto á este reconhecimento , por não haverem che-
gado, como deviam , ao verdadeiro Pepiri de que falla-
varn as instrucções e planos das côrtes, deixando-se 
levar pelas informações ele um índio que se arvorou eni 
vaqueano ou pratico da localidade, quando só uma vez, 
e muito moço, andára por aquellas partes. 

O reconhecimento assim impugnado por Oyarvide 
foi feito, como se sabe, da foz do rio para as suas ca-
beceiras, e tambern, como se sabe, devia estar a dita 
foz aba·ixo do Uruguay-Puytã, e não acima. 

Ao r.io impugnado com tão fracos fundamentos é 
que se referem as pretenções de Portugal, e não ao qu2 
propunha elle, affiuente do Urnguay, umas r2'leguas ao 
oriente e cuja foz achára o geographo hespanhol da pri-
meira partida. 

Encarregado pelo commissario de Hespan.ha 
D. Diego de Albear desse reconhecimento, em compa-
nhia do capitão de artilharia Joaquim Fe lix da Fonseca 
Manso (cu jo Diario tem o n. r.022 no catalogo de lus-
torict: e geographía do Braril da Bib liotheca Nacional, 
1881, e eleve s:r lido), deu-lhe aquelle commissario 
instn,1cções cujos intuitos visavam evidentemente a 
exploração do supposto Pepiri e não do primitivamente 
reconhecido como tal. 



271 

Vê-se dellas claramente que, em vez de reconhecer 
o primeiro rio importante que encontrasse sobre a mar-
gem septentrional do Uruguay, pouco mais ou menos 
na latitude do Santo Antonio, que o mesmo explorador 
acabáva de percorrer, tratava-se: de procurar não só 
outro Pepiri, acima do Uruguay:-Puytã, como outro 
Santo Antonio, cujas cabeceir::is coincidissem com as 
daquelle. 

Ia, pois, já Oyarvide com animo deliberado de dár o 
nome de Pepin· ao que jamais o fà ra , em Jogar de en-
trar pelo que já era conhecido por tal e ir até ás suas ver-
tentes certificar-se se lá encontrava as do S anto Anto-
nio, que po1· supuesto reconheceria pela marca que nelle 
deixara a r r de Dezembro de r 788. 

Seguil-o--hemos toda via na sua excursão. 
A 20 de Novembro de 1789 saiu elle elo acampa-

mento de Nucorá-guazú para as margen s elo Uruguay. 
O engenheiro portuguez, que chegfra a 25, não o acom-
panhou. 

üyarvide, como se vê do seu Dzai-io, em vez de en-
trar pelo Pepirí de que falia, _foi ter i bocca do Apete-
rebx, que fica além, Uruguay acima. 

Na ponta oriental desse regato achou signaes da · 
pass.agem dos geographos da primeira partida e, n'uma 
arvore lavrada a inseri pção : 

- A 3 de ma·io de ·'1788, chegá;·ão aqui os 1·eco-
11hecime1ztos, etc.; na lati tu de por elles observada d~ 

27°01'S1 1
'. 

Este arroio fora tambcm reconhecido pelos explo-
radores passados cm 6 de Março de 1759,cz~ro baqueano, 
que era um Indio de! pwólo de Sa.n Javfrr, le nombró cou 
este nomb1·e. 



272 

· Proseguindo, chegou á bocca do arroio que os 
demarcadores passados tomaram pelo Uruguay-Puytã. 

Aqui allega elle a pouca confiança que lhe merecia 
o indio que guiára a expedição, por ter vindo antes a 
estes logares uma ou duas vezes e quando criança, sem 
se lembrar que o vaqueano alli estivera alguns annos 
apenas antes; com os do seu povo e que tinha mais ra-
zão de reconhecer os sitios uma vez vistos do guc elle, 
Oyarvide, que só agora os percorria. 

Que interesse, além disso , tinha o índio em que 
fosse este ou aquelle o rio que buscavam, e que, sem 
hesitação, afirmara, mais de uma vez, e de modo so-
lemne, que era aquelle o rio conhecido pelo nome de 
Pepirz? 

Não impugnando Oyarvide o Santo Antonio reco-
nhecido cm i7S9, como iria elle, a seguir aguas acima 
o curso _do seu Pepiri; ter ás nascentes daquelie ? 

A mais simples inspecção dos mappas daquella re-
gião, demonstra, com a maior evidencia, que a razão 
não estava do seu lado. 

Se, passados quasi 3o annos, não achava elle no 
Pepiri que impugna a marca nelle deixada peios primei-
ros exploradores; no que quer agora dar por ve1"dadeiro 
Pepiri muito menos a acharia. 

Depois de haver percorrido o seu Pepú·i; volta 
Oyarvide ao Uruguay, segue-o aguas arriba e vai terá 
el nomb1·ado Urugua_y-111ini, que coloca nuestro geografo 
D. Juan de la Cntf en su mapa impreso en Madi-id en 
I77S, unas 22 leguas en linea recta al oriente del Pepin 
aun que por nuestro plano resultan solo unas I 8 leguas. 

Voltaram de novo ao Uruguay e subiram-n'o até o 
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sitio que denominaram Pwzta del Pino, nome que se 
vê mencionado no mappa de Cabrer. 

Deram então por terminada a exploração e regres-
saram (a 27 de Janeiro de r 790) para o acampamento de 
Nucorá-guazú, de onde haviam partido. 

Oyarvide fundava a sua impugnação no seguinte 
argumento, isto é, que o 111appa das côrtes situava o rio 
limitrophe acima do Urugua_y-Pt?}"tã e que o indicado 
pelos portuguezes não confrontava pelas suas nascentes 
com o que designavam para seu contravertente ; razões 
que ficam sem valor algum quando se considera : 

r. º--que o primitivo reconhecimento daquelles dous 
rios não fôra feito só por portuguezes) mas com assis-
tencia e pleno accôrdo dos hespanhóes ; 

2.º-que, a seguir-se a contra-corrente do seu Pe-
pii-i) não se iria ter a nenhum Santo Antonio nascido no 
mismo punto de cuchilla. 

No reconocimzento del rio Pepin·) solicitado po 1· 
Farte d e los po1·ti1guetes,de scobriram os vestigios dos de-
marcadores de r 7 59. 

Passado o arroio das Trahii·as) entram no maior 
dos c·ursos d' agua até alli encontrados, pai· lo que se le 
llamó Pepiri-chico: ficavam ambos ao oriente do que 
tinham até então seguido: isto se passava a r r de J a-
neiro de 1790. 

Chegando ao extremo deste 1·amo oriental do Pe-
piri, gastaram nove dias á ·procurar as cabeceiras do 
Santo Antonio que haviam reconhecido e demarcado 
pela parte do Iguassú ; mas não' se encontrou a marca 
posta pelos demarcadores passados. 

Devia por força ter isto acontecido, pois , deixa ndo 
IH 
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de seguir o tronco principal do rio, haviam explorado 
um galho ao oriento delle. 

O astronomo portuguez não quiz proseguir nessa 
diligencia, inconveniente além de impraticavel. 

Dahi conclue Oyarvide que se haviam equivocado 
os primeiros exploradores, suppondo que las cabeceras 
de! Pepiri confrontaban inmediatamente con las dei rio 
San A 11'tonio. 

E voltam os hespanhóes ao seu acampamento de 
partida, dando por approvado o reconhecimento que 
assim haviam feito. 

Tornou ainda Oyarvide á exploração ou rcconhe~ _ 
cimento do Pepú·i, no que não annuio cm acompanhai-o 
o commissario portuguez . 

Para esse fim chegou ás margens do Uruguay-
Puytã á 20 de novembro de 179º· 

Tendo então concorrido o cn·genheiro portuguez, 
sahiram á 21 de março de 1791 pela foz d'aquclle rio 
e seguiram aguas acima o Uruguay ; á 25 entraram 
pelo Pequiri. Já bem se devia ver que dirigindo a ex-
pedição nessa direcção e partindo d'aquelle ponto iam 
de novo ter , não ao Pepiri observado, reconhecido e 
mencionado no tratado, mas ao situado acima do 
Uruguay-Puytã, e portanto com razão impugnado 
sempre pelos portuguezes. 

A 5 de abril passaram o 5° e o 6° salto, e á l 3 
chegaram ao Salto Grande e d'ahi á confiuencia do 
arroio Bennejo, que lhe entra pela banda occidental. 
Fizeram uma inscripção commemorativa -Rursum. 
13 Apr. 1791 - debaixo da que alli haviam deixado 
na viagem anterior, e verificaram que abaixo da inscrip-
ção hespanhola estava escripto pelos portuguezes-en 
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aquella campana - 19 janeiro de 1790,-que fué el dia 
que aqui !legaram despues de nos otros.D'ahi seguiram no 
dia 19 de abril. Depois só puderam continuar na ex-
ploração a pé, de 23 de abril á IO de junho. A 3 deste 
mez passaram o arroio que denominaram del Ar·recife, 
nome que se lê no mappa manuscripto de Cabrer (*). 
Passaram no dia 4 o das Pedras, que tambem está in-
dicado naquelle mappa, e no seguinte dia o que alli se 
t raça sob o nome de do Valle; até que, á 10 de junho, 
declara Oyarvide ter chegado á nascente principal do 
Pequírz-guazú, na lattitude austral de 26° 43' So" e 
longitude oriental de Buenos Ayres 6° 26' 56." 

Combinaram ahi Oyarvide e o geographo portuguez 
verificar se as duas vertentes . .. podiam servü· de lin-
der o ó lineá divisaria, ao que não quiz annuir este, por 
não ter orde11) superior para isso . . 

Note-se que Oyarvide se mostra contrariado com 
o geographo portuguez por não querer este continuar 
no reconhecimento, não do Santo Antonio (nome cm 
que nem falia,) mas no del imnediato rio que ajfluye 
al dicho Iguazú. Dá, além d'isso, G nome de Pepin· ao 
que acabavam de reconhecer, e não de Pequiri. 

Pela conformação que tem o que elle appelida 
verdadeiro Pequiri, delineado na carta de Cabrer, vê-se 
que este se inclina desde o arroio Bermejo francamente 
para o oriente, affastando-se pois de um modo ex-
traordiaario do Santo Antonio, que devia forçosamente 
ser a outrn baze da linha divisaria, quer dizer, o seu 
prolongamento. 

A seguir-se pelas vertentes do que acabava de 

(" ) Cópi a na Bibliotheca Nacional: n° 1952 cio seu Catalogo ele His-
toria e Geogn cp hici. 1:381. 

• 
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explora r em procura do que, nascendo por alli perto, 
com pequena differença de longitude, desaguasse no 
Iguassú, ia-se ter ao que modernamente denominá-
mos Chopiin e que não tinha ainda nome conhecido, 
e nunca ao Santo Antonio , estipulado nos tratados e já 
conhecido e acceito pelos demarcadores de ambas as 
nacionalidades. 

N . 3 

MAPPAS ANT ERIORES A CELEBRAÇÃO DOS TRATADOS DE 
1750, 1777 e 1857 e P OSTERIORM ENTE ;- COMPRO-
VANDO A LINHA DIVISORIA ENT RE O BRAZ !L E A REPU-
BLICA ARGEN TINA PELOS RIOS PEPIRI - GUASSU 1 E SANTO-
ANTNIO COMO FORÂO DEMARCADOS PELOS P ORTUGUEZES 
E HESPANHÓES EM 1759. 

I 

Mappa levantado pelo:> Jesuítas em 1722 e publi-
cado em Roma em 1726. 

Vem collocados em seus logares os rios indicados 
por Ariripi, indio vaqueano , nas informações que dera 
aos primeiros demarcadores. 

O Pequiri ou Pepiri ficava á um dia de viagem do 
Salto Grande do Uruguay e logo açima o Apeteriby, 
seguindo-se o Uruguay-Puytã : 

Em 1746 publicarão ainda os Jesuitas outro mappa 
das Missões, e ahi vem os 3 rios de conformidade com 
o anterior. 

II 

Mappa de D. Juan de la Cruz Cano e Olmedilla, 
geographo pensionista de S. M. Carlos III, soc io da 
real Academia de S. Fernando . 
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Foi publicado em 1775 tendo o seu autor pres~ntes 
cartas, mapas e noticias, originales com arreglo a 
las observaciones astronomicas . 

Vem indicados e com côres differ entes os .limi tes 
das Possessões Portuguezas e Hespanholas . 

Estão figuradas á margem direita do Uruguay, 
contando de baixo para cima, o rio Pepiri-guassú, e 
mais adiante, outro, grande, que corre da foz ás cabe-
ceiras de oeste á leste, ao qual não dá nome, e prova-
velmente é o Chapecó, denominado pelos hespanhoes 
Pequiri-guazú. 

Nessa época não conhecia o geographo outro 
Pepiri, nem menciona o Uruguay-Puytã. 

Os limites traçados são justamente o Pepiri-guassú 
e Santo Antonio, confluente aq uelle do Uruguay e 
este do Iguassú ou Grande de Curitiba . 

Celebrado, dous annos antes do tratado preliminar 
de 1777 1 não podião referir-se senão aos limites demar-
cados em 1759. 

As Instrucções de 6 de Junho dê 1778 para a exe-
cução do ultimo tratado forão redigidas em sua confor-
midade. 

III 
Carta geografica de la província de Corrientes 

y parte de la Republica dei Paraguay, concluída en 
1855 con los datos , que existen en los archivos del de-
partamento topografico de Buenos Ayres, y teniendo 
presente todas las cartas publicadas hasta la fecha. 

Foi mandado g·ravar, dous annos antes do tra-
tado do Paraná, pelo Governo da Confederação. 

E' trabalho official e um testem1rnho irrefragrave l 
dos direitos do Brasil. 
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IV 

Mappa, titulado - Outlines of the physical and 
politic~l divisions of South America, delineado e publi-
cado por A. Arrowsmith, em Londres, em l8II. 

Dá os limites pelo Pepiri e Santo Antonio que o 
Brazil tem tido sempre por un1cos legitimas . 

V 

Carta chorografica del U ruguay e posesiones 
adjacientes , publicada em Paris em 1841 sob a direc-
ção do Sr. A . Roger, consul de França. 

Dá tambem por limites os que reclamamos . 

VI 

Mapp:i geral do Imperio do Brazil por Villiers 
de l'Ile Adam. 

Designa estes limites sem pôr t odavia nome ao 
Pepiri, e dando ao outro o de Santo Antonio. 

Foi publicado por B. L. Garnier no Rio de J a-
rieiro em 1851 1 1857 e 1858 (tres edições .) 

VII 

Mappa chorographico da Província de Santa Ca-
tharina pelo Major Engenheiro van Lede, gravado em 
Bruxellas . 

Dá dous Pequiris, um Pequiri-guassú s ituado 
abaixo do Uruguay-Puytã coincidindo pelas cabecei-
ras com as de Santo Antonio, e um Pepiri-mirim 
muito ao Oriente d'aquelle e que não vae ter a ne-
nhum outro tributaria do Igusst.í. 
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VIII 

Mappa da Provincia de Santa Catharina levan-
tado po :- W. Shultz e Barão O Byron em 1863 e gra-
vado em Leipzig. 

Menciona já o Chapecó e Chapim fazendo pas-
sar a raia pelo Pepiri e Santo Antonio dos primeiros 
demarcadores. 

IX 

Planta da parte do Rio Uruguay comprehendendo 
a barra do Pepiri-guassú e Salto Grande·, levantada 
em 1863 como resultado da commissão dada ao Te-
nente Coronel de Engenheiros 'José Maria Pereira de 
Campos, p_ara proceder ao reconhecimento da linha 
divisaria entre o Brasil e a Confederação . 

As explorações feitas por esta commissão estão 
de accôrdo com as dos primeiros demarcadores. 

X 

Carta das Republicas do Paraguay e Uruguay € 

das Provincias Argentinas e parte do Imperio, orga-
nisada pelo Bacharel Izaltino José Mendonça de Car-
valho com a collaboração do Sr. João Carlos Pereira 
Pinto, Consul Geral do Brasil na Confederação, em 
1865. 

Esta carta já traz a linha divisaria do Brasil 
com a Confederação segundo foi descripta no tratado 
de 1857, approvado ·pelo Congresso Argentino e só 
dependente da troca das ratificações. 

Os tres primeiros mappas são importantes, os 
1 . 

unicos que basta citar para aintelligencia dos com-
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promissos contrahidos por Portugal e Hespanha em. 
1750 e 1777 e pelo Brasil e a Confederação Argen-
tina em 1857. 

Para os dous primeiros concluidos para servirem 
de baze aos antigos trata?os, forão consultadas as 
cartas, mappas e ·noticias originaes então existentes. 

O ultimo, mandado gravar pelo Governo Ar-
gentino, teve presentes os anteriores, e é um do-
cumento evidentíssimo da convicção que tinha o Go-
verno da Confederação dos seus verdadeiros limites 
no territorjo das Missões. 

O de n. 8 dá como fronteira o Chapecó e Chopim 
mais á leste do Pequiri ou Pepiri-guassú e Santo 
Antonio, já demarcados cm 1759, com infracção das 
instrucções por que se tinhão de reger os commissarios 
da segunda demarcação. 

N.4 

COLONIAS flllLITARES DE CHllPECO' E CHOPIM 
Por decreto de 16 de novembro de 1859 crearam-se 

duas colonias militares na província do Paraná, nas 
proximidades dos dous rios Chapecó e Chopim, crcação 
lembrada 10 annos antes pelo Dr. Ernesto Ferreira 
França Filho nos seus << Apontamentos diplomaticos 
sobre os limites do Brasil. n 

· A do Chopim foi definitivamente fundada em 27 
de dezembro de 18821 lavrando-se o competente auto. 

Está esta colonia situada no municipio de Palmas, 
entre o Chopim e o Iguassú, ao oriente do rio Doria e 
occidente d.o Chopim-chico ou C.hopimzinho, sobre as 
duas margens do Pedrosa-, affi.uente d'este. 
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A séde da colonia, que se acha a oeste e noroeste 
dos campos de Palmas e a sudueste de Guarapuava, 
dista pelos caminhos existentes l 85 kilometros da ci-
dade de Guarapuava, 95 do povoado Boa-Vista, l l 2 do 
da collectoria do Chapecó, l 58 do Xanxerê e l l 2 da 
villa de Palmas. 

Por portaria do ministerio da gu erra de 20 de se-
tembro de 1881 foram nomeadas as cornmissões encar-
regadas de estabelecer as duas colonias. Do relatorio 
apresentado em 1882 á assembléa provincial do Pa-
raná pelo presidente Dr. Carlos Augusto de Carvalho 
consta o pessoal que as compunha. 

A commissão encarregada de fundar a do Chopim 
partiu da capital do Paraná a 3 de novembro de l88r . 
e a 29 do dtto mez chegou ao districto do Algodoeiro, 
no município de Guarapuava , á margem do rio Iguass ú, 
e tratou de escolher o sitio mais apropriado ao seu 
fim, dividindo-se a expedição em duas, uma fluvial e 
outra terrestre. 

A fluvial partiu á 8 de dezembro, alcançou nesse 
dia a foz do Cavernoso, á 7 chegou á ilha do Hercu~ 
!ano, á 8 encontrou outra ilha, á que denominou Doria 
e mais adiante um archipelago, á que deu o nome 
de Saraiva ; continuando a derrota, topou com uma 
grande cataracta , que obrigou a expedição a ·retroceder. 

A expedição terrestre que partira á 5 de dezem-
bro, atravessou varios cursos d 'agua, até que enfren-
tou com um grosso caudal , que, vindo do s ul , pendia 
para o oeste e podia ·ser o Chopim. Não tendo porém 
certeza d'isso e faltando-lhe viveres, retrocedeu. Ve-
rificou-se por estudos posteriores q uc não era o 

• Ch~pim. 
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« A synthese dos trabalhos da commissão, até este 
ponto, diz o relatorio da presidencia alludido, foi uma 
combinação de linhas de communicação, a fluvial e a 
terrestre, tornando-se assim possível o transito de ca-
vallos e bestas de carga por terra até um ponto em que 
podia com facilidade ser fornecida de viveres a expe-
dição. )) 

O caminho que dos Campos de Guarapuava vai ter 
ao Algodoeiro ficou convertido n'uma excellente via de 
communicação, podendo ser facilmente transformada 
n'uma boa estrada de rodagém. 

Descendo o Chopim, á que depois se chegára por 
uma picada , em demanda da sua confluencia no Iguas-
sú, encontrou a expedição uma ilha, · á qual denomi-
nou Affonso Penna, mais adiante um salto á que inti-
tulou Tertuliano, nome do engenheiro da expedição. 

Proseguindo, encontrou, cerca de duas leguas 
adiante, um vau e uma carredeira que lhe embargaram 
o passo. 

Deu-se por terminada a parte mais difficil dos tra-
balhos de exploração da commissão, para o que foi 
preciso fazer-se uma picada de 94k4, ou 14 leguas 
quasi em linha recta .. 

Melhorou-se, entretanto , a vereda de exploração, 
levando-a ás margens do rio Doria, onde se estabeleceu 
um centro de recursos e onde existem já plantações, 
ranchos e casas provisorias .. Abriu-se uma via de com-
muoicação para os Campos de Palma , que terminou 
na fazenda da Ronda. 

Ficou desta sorte communicando-se o centro de re-
cursos da expedição com os povoados da Mangueira, 
Boa-Vista· e- Palmas. 
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Toda a região percorrida peia commissão é excel-
lente para a cultura. A vegetação nas margens do Cha-
pim não apresenta a menor differença da da zona tro-
pical : ostenta a luxuriante exuberancia dos climas 
quentes. Tudo denota que alli o cafeeiro, elemento 
principal da nossa r.iqueza publica , poderá ser culti-
vado com vantagem. Pódem além d'isso aquelles cam-
pos converter-se em pastos de criação de toda a especie 
de gado . 

Dos trabalhos da benem.erita commissão, da qual 
fez parte o actual deputado ao Congresso Dr. Bellar-
1:nino Augusto de Mendonça Lobo, se conclue: 

r. 0-Fica provado que o Chopim é um rio muito 
distincto do Santo Antonio ; 

2. 0-Que os antigos demarcadores não chegaram á 
foz do Chopim~ porque não deram noticia do salto, que 
a commissão denóminou então Salto Caxias, nem do 
que fica logo abaixo do archipelago Carlos Affonso ; 

3. 0-0 maior trecho do baixo Iguassú que o fferece 
livre navegação, não começa logo abaixo do sal to que 
a ppellidaram Santiago, nem mesmo immediatamen te 
após a confluencia do Chopim , mas talvez abaixo do 
Salto Caxias. Todavia, si não houver outro obs.taculo, é 
facil ligar-se por um curto varadouro o trecho de 70 k. 
de boa navegação, que demora acima d'esle s~dto,- ao de 
maior extensão que haja d'ahi até ao . salto de Santa 
Maria, o qual, sem grande etro, se pôde computar em 
cêrca de 200 kilometros; 

4. 0-0 Chopim não é livremente navegavel nas 
sete leguas percorridas ; 

5. 0-São feracíssimas as margens dos dous rios, 
• sendo suas terras uberrimas , apropria~as á toda. a sorte 

' 
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de cultura, especi<J.lmente aos quatro productos que 
constituem as principaes fontes da nossa riqueza agri-
cola : o café; o fumo, a canna e o algodão ; 

6 .0-0 clima é ameno e agradavel mesmo na esta-
ção calmosa. 

Mediando, corno se verificou, 20 leguas entre o 
Pequiri-guassú e o Chapecó, pelo curso do Uruguay, 
11ãG> é errado suppor que entre o Santo Antonio e o 
Chopim, seus contravertentes, haja a mesma distancia 
pelo curso do Iguassú . 

A cornmissão incumbida de fundar a colonia mili-
tar do Chapecó partira da capital da provincia do Pa-
raná a 14 de novembro de 188 r e chegára ao logar de-
nominado Xanxerê á 2 de março do anno seguinte e 
depois de explorar o sertão que medeia entre os rios 
Alto-Uruguay e Chapecó, resolveu o respectivo chefe 
estabelecer a colonia no Xanxerê, por ser o que mais 
adaptado lhe pareceu, não só pela uberdade do solo, 
como porque se presta ao desenvolvimento da indus:-
tria pastoril, que póde ser uma abundante fonte de 
renda para a colonia. 

Encetaram-se logo os trabalhos preliminares e co-
gitou-se de abrir estrad.as do Xanxerê á villa d~ Pal-
mas para melhorar a do Rio Grande do Sul com Palmas 
de cima e vice-versa . Construida outra do porto da 
União a Palmas, poude fazer-se com facilidade o com-
mercio do littoral da provincia com o interior e o Rio 
Grande do Sul. 

fundada á 14 de vurço de r 882 1 110 Xanxerê, duas e 
meia leguas distante da margem esquerda do Chapecó-" 
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sinho, dista a séde da colonia do Chapecó 6 leguas da 
collectoria do Chapecó ; g leguas do povoado da Boa-
Vista, tambem chamado Palmas de baixo; l 2 leguas 
da villa de Palmas de cima; pelo lado do sul dista 10 

leguas do Passo Goyo-En, rio Uruguay, limite da pro-
vincia do Paraná com a do Rio Grande do Sul. 

N.5 

OPUSCULO PUl3UCADO EM 1891 COMPREHENDENDO OS AR-
TIGOS QUE SAH!RAM NA CC TRil3U:\'A Jl E SE ATTR!BUEM 
AO SR. ALMIRA:\'TE BARÃO DO LADAR!O. 

A esta publicação já nos referimos para o que hou-
vesse de deficiente neste nosso trabalho . 

A questão de direito, co.m referencia á demarcação 
d~ 17 59, ficou de todo elucidada depois das explorações 
da com missão mixta brasileira e argentina que verifi-
cou a existencia dos signaes caracteristicos dos r ios que 
constituem a fronteira do Brasil no territorio das 
missões. 

Transcrevemos, portanto, a parte daquelle opus-
culo que, confirma tudo quanto procuraram illudir os 
commissarios hespanhóes no seu afan de designarem 
outros rios para a linha divisoria entre os dous paizes. 

Extrahimos tambem as latitudes da foz e cabecei-
ras dos rios reclamados pelo Brasil e Republica Ar-
gentina como fo ram verificadas p2la commissão mixta 
do tratado de 28 de Setembro de 1885. 

EXlSTENCIA DOS S!G:\' ,\ES CARACTER!STfCOS D.\ FRONTEIRA 

Alguns espiritos se impressionaram desagradavel-
mente, acreditando que os pareceres dos Conselheiros 
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de Estado, ao fallarem de tran~acção, discutindo a 
questão das Missões, aos q uaes démos publicidade, as-
sentam em vacillarem elles na força do nosso direito á 
fronteira do Pepiri-guassú e Santo Antonio . 

Não se pôde isto concluir de tudo quanto foi dito; 
e antes bem inv-ersamente é o que se deduz desses pa-
receres. 

E' facto que o Governo do Brasil não tinha certeza 
das provas materiaes que offerece o territorio do litigio 
para accentuar os se us direitos de modo a confundir os 
desleaes, ou convencel-os de que estavam em erro. 

Não se sabia se ainda ex istiam intactos os signaes 
que caracterisam a bocca do Pepiri-guassú, cuja exis-
tencia é o argumento que se ~nvoca no memorandum ar-
gentino de 3o de Janeiro de 1883 para que possamos ter 
razão. 

Justificadas eram,pois, as incertezas; porquanto em 
um seculo decorrido as enchentes do Uruguay que so-
bem além de l 2 metros, repetindo-se mais de uma vez 
por anao, trazendo enormes madeiros, rolando grandes 
pedras , podiam ter destruido uma pequena ilha de 5o 
metros de comprimento e 14 de largu'ra ; podiam por 
aterro do lado do norte e erosão do sul ter encoberto 
essa ilha, entulhado o canal que a separa da peninsula 
e mesmo alterado a fórma do recife ; dous signaes ca-
racteristico do rio. 

Recife e ilha são marco~ que attestam aque lle 
ponto de partida da fronteira de 1759. 

Sabia-se mais que junto á embocadura do Chapecó 
existia uma ilha, mas não em que posição. 

Provas porém de tudo isto não as havia e nem 
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acreditariam os Argentinos nellas, se o Governo do 
Brasil as obtivesse. 

A incerteza, pois, que subsistia por esse lado era 
bem natural. 

Igualmente subsistia a incerteza em relação ás ca-
beceiras dos dous rios Pepiri-guassú e Santo Antonio. 

Os antigos demarcadores da segunda época subi· 
ram pelo Pepiri , declarando que antes de alcançar as 
nascentes desprezaram o braço prin cipal; subiram por 
outro mei1or, e em vez de continuarem pelo mais alto 
do terreno, atravessaram-n'o em direcção perpendicular 
ao rumo que levava á cordilheira , e suppozeram ser 
a nascente que encontraram a Soo · passos, a do rio 
Santo Antonio. 

No entrétanto, não enc ontraram o Pinheiro que 
ahi devia existir como marca ante-posta , se tal era a 
mesma nascente. 

Logo houve engano; este não era o ponto pro-
curado. 

Sabiam os hespanh oes que essa nascente estava a 
g 1/2 milhas para o lado do poente; e sabiam isto pelas 
operações geometricas complicadas que foram feitas; 
mas sem declõ.rarem quem as fez e portanto essa scien-
cia podia ser mera con jectura,senão cousa menos digna. 

Diss eram mais que dessa cordilheira nasciam mui-
tos arroios dirigindo- se para o lado de léste, e q uc , 
portanto, eram affi uentes de um outro ri o que nascia 
desse lado, acima do . Santo Antonio, para correr ao 
Iguassú, e pois, afastando-se mais desse rio, o qual se 
devia procurar do lado opposto. 

~ Tudo isto vimos dos artigos antetiores, estamos, 
portanto, rememorando. 



288 

Eram, pois, a distancia não verificada, as aguas 
correndo em afastamento da cordilheira que os hespa-
nhóes denominaram serrania de Santo Antonio e Pe-
piri-guassú, mais dois pontos de incertezas ou du-
vidas. 

Subiram os mesmos antigos demarcadores o Santo 
Antonio; á 470 passos de sua cabeceira tambem atra-
vessando a cordilheira em vez de a seguir, encontraram 
outra nascente que elles mesmos suppozeram affiuente 
do Paraná. 

Não seguiram pelo mais alto do terreno até. en-
contrar a mais proxima nascente de aguas do Uruguay. 

Se subindo pelo Pepiri-guassú podiam se equi-
vocar com muitas nascentes e affiuentes do Iguassú, 
vindo pelo Santo Antonio como permittiam as instruc-
ç:ões e se não oppunha o tratado de 17501 e isto como 
contra prova, e de suas cabeceiras indo pelo mais alto 
do terreno, infallivelmente, as primeiras aguas do Uru-
guay, encontradas, seriam as que formam o Pepiri-
guassú, e ficariam ellas verificadas de perfeito modo. 

Não seguiram tão pouco esse caminho que o bom 
senso aconselhava. 

Outro ponto de duvida disto surgira formando o 
terceiro. 

São elles: 
I. º Se existiam os signaes que carecterisam a bocca 

do Pepiri-guassú. 
2. 0 Se existia a serrania do Pepiri e Santõ An-

tonio. 
3. º Se ambos estes rios nasciam da me~ma serrania, 

indo um para o sul e outro para o norte. 
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Hoje deixam de existir taes duvidas, em vista dos 
trabalh ::is da commissão mixta brasileira e argentina ; e 
pois podemos allegar que não procedem as exigencias 
do Governo da Republica Platina. Nossos direitos são 
perfeitos e estão certificados por este modo. 

Os signaes que indicam o Pequeri do tratado de 
17501 e é esse rio o Pepiri-guassú do de 1777 1 depois 
de seculo foram verificados . 

A serr,an ia que dá as nasc~ntes de Santo Antonio 
para o norte e do Pepiri-guassú para o sul, existe, e foi 
explorada do modo o mais completo. 

Os rios alludidos nascem nessa serrania e foram 
demarcados exactamel'1te as vertentes dos mesmos 
r ios . 

Não se Tealizou até ao presente nenhuma operação 
topographica mais perfeita do que essa da commissão 
mixta que pôz termo ás duvidas, e faria desapparecer 
o litígio , se a razão dominasse os argentinos . 

LATITU_DES DOS RIOS P E PIRI-GUAssu', SANTO ANTONIO, 
CHAPECÓ, CHOPIM E J ANGADA NA SUA FO Z E 
CAB E CEIRAS 

FOZ 

Fl XAD.\ "' º .\:\NO 
178!) 

Sa nto Antonio .. . .... . ... 1·25°:35'0 " 
l:'epiri-guassú .. . . .... _... 27°1fl'1l0" 
Clrnpecó . _ . . ....... . ..... · 127°0 i3'51f ' 
Ch opim ......... . ......... .. . . .. . . . 

~ J angada . . ....... .. ... . ..... . .... . . . 

1887 

25°:34-'<15" 
27°09'17" 
27°01º47" 
25°38' O" 
lle•Oúi'05"1 

CABECE in .\ S 

1780 

26°12' O" 
26° !. O' 0' 1 

2G 043'50' 

1.887 

26°06'3•1'" 
2fJo14'52" 
26'•49' 15" 
26°38º35" 
2()048º,[2" 

HJ 

-

l 
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Memoria do Sr. Visconde do Cabo Frio 
PROPOSTA DE DIVISÃO DO T E RRlTORIO LITIGIOSO FEIT A 

CO NF JD E :'llCI AL ME :'l/TE P E LO ML !ST RO DA REPUB LI C A AR-- -GE :'ll TINA O SR. MORE:'l/0 1 SU.\ REG EI C.\O E SUl3 STlTUICAO 
PE LO ARBlTR AME?'i' T O . 

O Governo Imperial fe z mais de uma tentativa 
para que a sua questão de limites com a Republica Ar-
gentina fosse resolvida amigavelmente. 

Da ultima nasceu o tratado d e exploraÇão firmaq o 
em 28 de setembro de 1885. 

Convém saber como se chegou á ess ~ re sultado. 
Tinha o Governo Argentino expedido em 16 de 

março d ~ 1881 um decreto dividindo em cinco departa-
mentos o territorio das Missões, pouco antes transfe-
rido do domínio provincial para o nacional, e havia-lhe 
dado governador. 

Para evitar complicaçõe :; provenientes deste acto , 
propoz o Governo Imperial negociação qu e conduzisse 
á um ajuste definitivo. Esta proposta foi fe ita pelo 
ministro do Brasil em Buenos Ayres , por meio de nota 
datada de 2 de junho de 1882. 

Tendo o Governo Argentino acceitado o con vite , 
propoz-lhe aquelle ministro em 29 de julho que o art. 
2. 0 do tratado de 1857 1 fosse substituido pelo seguinte: 

«Os rios Pepiri-guassú e Santo Antonio, de que 
trata o artigo antecedente, são : o primeiro, o affiu entc 
que desagua n a margem .direita ou septentrional do 
Uruguay, pouco mais de uma legua acima do Salto 
Grande, e na latitude 27º 9'23" , e o segundo , o contra- · 
vertente d'aquelle e primeiro affiuente importante que 
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entra pela m argem austral ou esquerda do grande de 
Curitiba ou Iguassú, a partir da confluencia d' elle com 
o Paraná e sob a latitude de 25°351

• Ambos e.lles nascem 
de um mesmo plano no cume da Serrania que divide 
as aguas do rio Uruguay e Iguassú, e os seus manan-
ciaes dist am apenas i:erca de quinhentos passos um do 
outro, entre 26°10 1 e 26°12 1 de iatitude, correndo o 
Pepiri-guassú com o rumo direito de 15° S.0. e o Santo 
Antonio com o de 26° N.0. 

O Governo Argentino respondendo em 3o de Ja-
neiro de 1883, rejeitou essa proposta e fez outra. 

Disse elle : 

« Por los hechos relacionados de acuerdo com los 
_antecedentes historicos, habrá notado V. E. que el 
punto á resolver está circunscrito a la dcterminacion 
y recon ocimiento del contravertiente inmediato al Pe-
qu1ri. 

« Animado como está este gobiáno de · los mas 
vivos deseos de concluir la çucstion d~ una manera 
justa , corno corresponde á dos naciones que se dispen-
sa n reciproca deferencia, habria visto con gusto que el 
de V. E . inspirandose en iguales sentirnientos hubiesse 
propuesto alguna medida que, conforrnandose con el 
limite ya teconocido, tendiese a completar la determi-
nacion de la linea, con la designacion del contravcr-: 
tiente mas rnmediato, tarnbie n reconocido em sus ori-
gines por el geógrafo espafiol Oyarvide en la ya citada 
operacion de 1791 1 co.n lo cual quedaria concluydo el 
deslinde entre las dos naciones. 

" << Pero aceptar la sugestion de V ~ E., en la forma 
que viene propuesta; importaria r equnciar inmotiva-

l 
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dap1cntc á territorios sobre los cuales si considera con 
derecho la Republica . 

« Piensa, pues, est e gobierno que podria conti-
nuarse la demarcacion p or el contravertie nte del Pe-
quiri, ligando las origines de uno y otro por una linea 
que divida la serrania intermedia y que será relati va-
mente corta, segun lo comprobó O ya rvid.e, para lo cual 

("" se nombraria las respectivas comisiones. 

r 

« Con esto quedaria definitivamente trazados los 
limites de los dos paises en toda la extens ion que les 
correspond e : y, si como no es de espe rarse, surg iese 
alguna dificultad en la ej ecucion, se ria res uelta· por 
ambos Gobiernos, ó se adaptaria cualquier otro arbi-
trio para la solucion. >l 

Replicou-se : 
<1 Se o Governo Imperial acceitassc pela sua parte 

esta proposta, renunciaria ig ua lmente o seu direito á 
fronteira constituída pelo verdad eiro Pepiri-guassú e 
pelo verdadeiro Santo Antonio . Isto não p ôde ser .. 

<< Entretanto, convencido o Go verno Imperial do 
direito que tem o Brasil á fronteira que defende , cons-
cio da boa fé com que o Governo Argentino, de seu 
lado, o combate: e certo tambem de gue ambas as .po-
tencias nutrem o mais s incero e cordial desejo de re-
solver a questão, de accôrdo com os principias de jus -
tiça, salvando os seus respectivos direitos; 

<< Considerando que nem os rios da ·questão, ~1em 
táo pouco a zona litigiosa por elles comprehendida, 
foram em tempo algum explorados, com o fim de pra-
ticarem por si as operações realizadas pelo.,; por-
tuguezes e hespanhóes no seculo passado ; 

<<Considerando que deste exame feito de commum 
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accôrdo, e conjunctamente deverá resultar ainda mais 
luz para a questão; 

« E des ejando de sua parte dar mais uma prova da 
sinceridade de seus sentimentos e certeza de seu di-
reito, resolveu propôr ao Governo Argentino, como 
agora propõe, que seja nomeada por ambos os Gover-
nos uma cornmissão mixta de pessoas competentes, em 
igual numero, para exp lorar os quatro rios Pepiri-
guassú, Santo Antonio, Chapecó,e Chopim que o Go-
verno Argentino denomina PeqLliri-guazú e Santo An-
tonio-guazú e a zona por elles comprehendida, levan-
tando a planta exacta dos rios e de toda a zona litigiosa, 
idéa aliás, em · sua substancia, lembrada ao Governo 
Imperial pelo Sr. Irigoyen em I 876. >> 

Desta propG>sta nasceu o tratado concluido em 
28 de Setembro de r885 . 

N elle se estipulou : 
(<Art. 2° A commissão mixta constituida pelas 

duas mencionadas: potencias, será incumbida de r eco-
nhecer, de conformidade com as instrucções annexas 
á este tratado , os rios Pepiri-guassu e Santo Antonio 
e os d_ous si tuados ao oriente d'elles, _conhecidos no 
Brasil pelos nomes de Chapec? e Cbopirn, e que os 
Argentinos chamam Pequiri-guazú e Santo Antonio-
guazú, bem como o terrritorio comprehendido entr e os 
quatro. 

\<Art. 4º Levantarão em commum e em _dois _ exem-
, plares as plantas dos _quatro rios, do territorio que os 
, separa e da parte corresp ondente dos rios que fechão 
esse ter ritorio ao norte e ao sul e com elles apresen-
tarão aos seus Governos relatorios idien_ticos que con-
ten~1·ão tt,1do q·Úanto interes.sc á questão ' de limites. >> 

' . 
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Dizem as instrucções annexas ao tratado : 
« VII. Os demarcadores Portuguezes e Hespa-

nhóes de 17 59 e 1789 determinarão as la frrndes da 
nascente e da fôz de cada um dos primeiros nos, 
isto é, do Pepir-i-guassú e do Santo Antonio. 

«Segundo as observações feitas em 1789 e 1791 
pelos Hespanhóes, como consta da memoria de Oyar-
vide, está a foz do Chapecó ou Pequiri-guaz ú si-
tuada aos 27° 06' 5o" de latitude extremo austral, e aos 
5° oi 43" de longitude oriental de Buenos-Ayres, e a 
sua origem principal aos 26° 43' 5o" de lat itude austral, 
e aos 6° 26' 56" de longitude oriental de Buenos 
Ayres. 

«Segundo a mesma memoria, a nascente do Cho-
pim ou Santo Antonio-guazú, está situada a 725 toezas 
do Chapecó ou Pequeri-guazú. Abaixo desta nas-
cente, em um ponto que Oyarvide diz ser o mais co-
nhecido daquelle rio , observou a latitude austral 
26° 39' 50" 1 lon gitude 6° 27' 38''. 

« Por todos estes dados e por varias circumstan-
cias notadas nas duas antigas demarcações, se guiará a 
actual commissão em seus t rabalhos . . 

«XI. Na exploração do territorio comprehendido" 
entre os quatro rios a commissão mixta notará com 
cuidado a direcção dos principaes cursos d'agua e suas 
nascentes, das serras e montes, e todas as particul:.t-
r idades, cujo conhecimento possa ter alguma utilidade.>> 

Sobre os trabalhos feito s em virtude do tratado e 
das instrucções a,nnexas disse o relatorio do anno 
passado: · 

«As duas comrnissões ; depois de fazerem, em, 
perfei ta harmonia, grande parte da exploração, sepa-
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rarão- se gradualmente em fevereiro e março do cor-
rente anno, regressando em consequencia das chuvas 
á esta corte e á Buenos-Ayres, onde se occuparão em 
trabalhos de Gabinete. 

«Manifestou-se entre ellas divergencia impor-
tante que consta de uma acta annexa ao presente rela-
torio , e que foi submettida á discussão dos dous Go-
vernos. Versa so bre a exploração do rio Santo An-
tonio-guazú , conhecido pelo nome de Jangada no 
seu curso inferior até ao Iguassú , no qual desagua. 

«Entendia a commissão argentina que o dito rio 
devia ser reconhecido por ambas, e a brasileira recu-
sou-se a faze l-o officialmente sem ordem do Governo 
Imperial, por entender, entre outras razões , que o 
Jangada não era mencionado no art. 2° do tratado, 
como um dos rios que deviam ser explorados 

«O Governo Imperial apreciou devidamente o es-
crupulo dos seus commissarios, mas não teve a 
satisfação de concordar com elles , e · assim o declarou 
ao Governo Argentino. 

«Ü tratado determinou que fossem explorados, 
além do Pepiri-guassú e Santo Antonio, os rios .. Cha-
pecó e Chopim , denominados pelos argentinos Pequiri-
guazú e Santo Antonio-guazú, porque quanto ao 
Chópim , segundo a noticia que então havia, os dois 
nomes designavam um· só e mesmo rio. Mas da ex-
ploração que agora se fez resultou o contrario. O 
Santo Antonio-guazú é distincto do Chopim e despeja 
as suas aguas no Ig uass ú cerca de duzentos kilometros 
a leste da foz do mesmo Chopim. . 

uÀ circurnstancia de designarerh os nomes de Çho-

l 
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pim e Santo Antonio-guazú, dois rios diversos, não.al-
tera o que se ajustou. O facto principal é a existencia 
de um. rio que os hespanhóes ccmeçaçam a explorar e 
que denominaram Santo AntoniD-guazú. Este e o 
Pequiri-g uazú são os que, segundo pensa o Governo 
Argentino form§.o a fronteira. 

«E', portanto, obrigatorio para o Brasil o reconhe-
<" cimento do Santo Antonio-guazú, não só até ao ponto 

á que chegou a exploração de Oyarvide, mas em toda 
a sua extenção até a fóz , não obstante ser esse rio co-
nhecido em parte ·pelo nome de Jangada . 

«Isto não altera a questão de çlireito. Seja o Sat;tto 
Antonio-guazú contravertente do Chapecó ou Pe· 
piri-guassú, desague embora no Iguassú muito acima 
da foz do Chapecó, é sempre certo que aquelles dois 
rios não são os mencionados no tratado de r 777. Mas 

·ainda quando assim não fosse, tem de ser explorado em 
commurn o Santo Antonio-guazú, porque o tratado o 
determina, e o Governo Imperial deve cumprir leal-
mente ó que ajustou. 

«Além do reconhecimento desse rio, que ha de ser 
-feito em commum se os dois Governos não acceitarem 
o praticado separadamente, resta a exploração de uma 
parte do territorio intermedio. As commissões tem, 

·portanto , de voltar ao territorio litigioso . » 

O Santo Antonio-guaz-ú ou Jangada foi por fim 
explorado em commum, e quando o Governo Imperial 
se dispunha a entender-se sobre a exploração do ter-
ritorio intermedio com o Governo Argentino, propoz -
lhe_ elle, por meio-de seu ministro, verbal e confiden-

. cfa1mei1te,:;·ciue ·se-"reserva "o "litigio',· ·pol~ transacção. 
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Esta propos ta é feita na forma do seguinte projecto 
de tratado. 

«El Imperio del Brasil y la Republica Argentina, 
han convenido : 

<< 1 .º Em adoptar como line::i. definitiva de lirn.ites 
la mediana geometrica e ntre la linea reclamada por 
el Imperio dei Brasil y defonida por los rios P epiri-
guassú e Santo Antonio-guassú (guassú é de mais), 
e la r eclamada por la Republica Argentina que m ar-
can los rios Santo Antonio-guazú de Oyarvide y el 

-Chapecó. 
2. 0 Queda entendido que la mediana geometrica 

á que se refiere el ai•ticulo precedente será cons tituída 
por una sére de puntos ocupando cada uno el cen tro 
de los paralelos a.l Equador que cortarán las lineas li-
mítrofes reclamadas por las dos partes contratantes. 

Los gastos que dem ande el conplirniento de es t e 
tratado serán hechos por partes iguales» . 

O Governo Argentino, emquanto não teve certeza 
de desaguar o Santo Antonio-guazú no Iguassú, era de 

·opinião que o territorio intcrmedio devia ser explo-
rado. 

Sendo consultado pelo Coronel Garmendia, seu 
. primeiro commissario que entendia o contrario, respo11-
deu-lhe , pelo telegrapho, que o tratado devia se r cum-
prido. Agora, depois que o dito rio foi explorado1 em 
commum, e se reconheceu qqe despeja as suas aguas no 
Iguassú cerca de duzentos kilometros á leste da foz do 
Chopim, augmentando consid eravelmente o territorio 

. litigioso, propõe a divisão deste. Fal-o porque assim 
ficará c.om maior_extensão de terras. 

1 1 

· ~. E' innegavel que· esté governo te111 sel'npre susten-

.. 

) 
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tado que a fronteira corre pelo Chapecó ou Pequiri-
guazú e pelo Santo Antonio-guazú que se s uppunha 
se r o Chopim. Tambem o é que elle, respondrndo á 
proposta do Barão de Araujo Gondim, propoz que se 
concluisse o reconhecimento do Santo Antonio-guazú, 
começado por Oyarvide , para se formar com elle 
aquella fronteira; e que o governo Imperial resolveu a 
divergencia das commissões no sentido argen tino; mas 
isto não basta para se fazer a divisão como o Snr. Mor2 
nol-a propõe. 

Quando o governo argentino respondeu á propos-
ta do Barão de Arauj o Gondim. 1 juntou á sua nota um 
extenso memorandum .. Este foi cor:npletamente refutado 
em um contra-memorandum, não menos extenso , com 
argumentos já conhecidos , e outros novos. 

Aq uelle governo absteve-se de replicar 1 deixando, 
portanto, em pé todas as allegações feita s por parte do 
Brasil ; limitou-se a acceitar a proposta do tratado 
para a exploração do territorio litigioso. 

A vista desta importante circumstancia de não 
terem sido refutados os argumentos do governo Impe-
rial, grande concessão faria elle admittindo que se di-
vidisse o territorio limitado á léste pelo Chapecó e pelo 
Chopim, mas concederia de mais se concordasse em 
ser incluído na divi são o territorio accrescido pela ex-
ploração do Santo Antonio-guazú ou Jangada . . 

Aqui convem consultar o citado contra-memoran-
dum Brasileiro. Nelle se lê isto : 

«Ü Geographo Hespanhol Gundin tinha descoberto 
em 4 de Agosto de r788, ao oriente do Uruguay-P uytã, 
um rio que denominou Pequeri-guazú, e que elle e os 
de sua nação consideravam como o v·erdadeiro Pepir~- ' 
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guazú. A respeito desse rio, conhec!do pelos Portu-
guezes e Brasileiros com o nome de Cha pecó expedi o 
o commissario Albear as seguintes instrucções : 

« Siendo importante a! servicio de Su Magestad 
reconocer e levantar el plano de! rio que entendem.os 
ser el verdadero Pepiri-guazú, descubierto por nuestro 
geografo de la primera division D. Joaquim Gundin, 
y que entra en cl Uruguay como seis leguas á ori ~nte ? 

de! Uruguay-P uytã por la ribera setentrional, é deter-
minado poner á cargo de Vmd. la ejecucion de esta 

· obra, fiando de su ceio e actividad su mas cabal des-
. empeno. En esta virtud se dispondrá Vmd a praticar 
la , verificando su salida s in perdida de tiérn.po, entres 
ó cuatro de las canoas mas aptas que tenemos en el 
Uruguay, t.ripuladas con Indios y Paraguayos, y esqui-
pandolas de todo lo necesario , y llevando consigo una 
escolta de dragones proporcionada con armas, muni-
ciones, instrumentos y vi veres como para dos meses ó 
algo mas . 

«Luego que Vmd haya_navegado el Uruguay y en-
trare por la boca de dicho Piquiri-guazú , !e subirá y 
examinará 13 u curso, siguiendo e! cauce principal has-
ta donde 1e pcrmitierem sus aguas, y haciendo todo es-
fuerzo por llegar hasta sus eabeceras. 

«Para 'hacer aqui un servicio aun de mayor impor-
tancia , si _e! rio corriendo muchas leguas saliese á cam-
po limpio, como si puede esperar de! gran caudal y an-
chura de su boca ,. procurará Vmd. averiguar con 
toda diligencia , ya informado y ·auxiliado de los habi-

·tantes de la campana, que los podrá ver) ya guiado de 
las conjecturas tisicas á que !e induzca naturalmente 

· ra vista· ó··cot?figuracion de! terreno, si hay en aquellas 
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.inmediaciones otro rio cuyas vertientes confronten y 
puedam ligar-se con las de nuestro Piquiri y que fluy-
endo ai setcntrion vaya a desaguar en ci Iguassú . 

<< La existellci.; de um tal rio que es muy probable po-
derá incli!lar á las cortes á eligirle por lilldero en lu-
gar de San A lltonio) que zmicame1Zte seííala e! tratado co-
11zo fronterz"iº al que equivocadam,ente nombraran Pepirz 
los antíguos demarcadores) tomando/e por tal))' á que 
nos otros podremos llanur Pepíri-milli) para evítar 
1wevo erro ó equívocacÍO!l. 

« Verificada esta necesaria investigacion, del modo 
que fuera posible, se podrá Vmd. regresar rec-
tificando sus operaciones, y al salir ai Uruguay le 
navegará aguas arriba ha~ta dar con la confiuencia de] 
Uruguay-mini ,. de cuya sit uacion precisa cercionarnos, 
y de allí se retirará finalmente á dar cuenta de su comi-
sion, en la que debrá proceder, como en t odas, de 
acuerdo y conformidad, cn cuanto le sea dable con el 
concurriente que le fuese asignado de parte de S. M . 
Fidelisima. 

<e Dios guarde a Vmd . muchos afios. Campamento 
en las margencs dei Uruguay, á 17 de noviembro de 

. 1789.-Diego de Albear, Sfir. D. Andrés de Oyarvide .» 
O paragrapho sublin.hado denuncia a conscien-

cia que tinha o commissario Albcar de que o Santo 
Antonio, reconhecido pelos primeiros demarcadores, 
formava, na intenç~o das côrtes, com o Pepiri-guassú, 
tambem por · elles ~-econhecid.o, a fronteira e-i1tr~ o 
Ig.uassú e o Uruguay. A exploração alli ordenada não 
era execução de instrucções dos dous governos con-
tractantes, nern mesmo.sómente do governo hespanhol; 
_era ·é_y i _d e.1JtÇi1.1~-nte u_in n;curso que s·e en:.iprcgava pa.ra 
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induzir ªª duas cortes a alterarem o que tinham so lem-
nemente ajustado. Se a exp lo ração mío tivesse resul-
do fa vorave l, isto é, se nella se não descobrisse o dese-
jado contraver tent e, o no vo rio que os hespanhóes re-
p entiname nt e sustentaram se r o verdadeiro Pepiri dos 
tratados perdia esta qualidade e subsistia, como parte 
integrante da fronteira, o Sa nto Antonio dos primeiros 
de marcadores . 

E · tão conscio estava A lb ear de que o d ireito 
conve nciona l existente não favorecia a sua pretenção, 
que não deu por certa a ado pção do procurado ri '.) como 
parte da fronteira e apenas disse que a sua ex.istencia 
poderia induzir as côrtes a preferi!-o. 

O gove1~no imperial já provou e, exuberantemente , 
que o argentino não t em direi to <1 fronte ira que pre-
tende , e que at é agora não tem_ querido levar pelo Cha-
pecó e pelo Chopim , mas como o Chapecó foi reconhe-
cido pela commissão hespanhola da seg unda demarca- . 
ção, pôde ser considerado como limite do territorio li-
tigioso á leste . Porém o Santo A ntonio-guazú ou 
Jangada não se acha neste caso . Oyarvide qüe co-
meçou o seu reconhecimento , ficou ignorando a sua 
direcção, que só agora é conhecida. E' , portanto, 
no novo. Demais o commissario A lbear, como se vê 
das suas instrucções, mandou procurai-o para novo 
a juste, se as cõrtes quizessem alt erar o existente de 
1777, que por fim não alteraram, e attendendo sem du-
vida á direcção do Santo Anton io dos primeiros demar-
cadores que corre do sui ao norte di sse n'aquell e docu-
mento, « y que huyend~ ai setentrion vaya a desagu ar 

-. en el Iguassú. n 

Ora o San to An tonio-guaZú, ou Jangada , corre 
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primei ro para lés tc e por longo espaço, e só dep ois Yac 
voltando para o norte até desaguar n'aquelle outro rio. 

Occorre ainda que o governo argentino já r eco-
nheceu tomo pertencente ao Brasil o territorio á léste 
do Chopim corno se pro va com os seguintes cxtráctos 
de notas : 

O Sr. Y. de la Plaza, ministro das r elações exte-
rior es, disse cm nota de 1 o de junho de 1882 ao mini s-
tro do Bras il cm Buenos Ayres : 

« P osteriorm ente , en rn arzo del ao 8 iü , el Sfír. 
Pedro Luiz P. de Souza, ministro dei gobiet no impe-
rial manifestá c1 nuestro mini stro plcnipotcnciario cerca 
dei gobierno de V . E . , que crcía que se encontra ri a un 
mcdio conveniente para ar r eglar la cuesti on sin herir 
en lo minimo el am or propio ó las s usceptibilidades d e 
mngun o. E xpuzo mas el Sfír. minis tro : 

« Con motivo de haberse mandado estabelecer en 
aquel ti empo dos coloni as militar es so bre la fro ntera 
de! territorio cuestionado, aseguró a i Sfír. Dr. Domin-
gucz ,que no habia sa bido cuando el ministro de la guerra 
resolvió mandar alli c1 los capitanes Bormann y Dantas 
para fundar estas colonias militares, y .qu e tan lucgo 
como lo subo, habia declarado que esa medida era in-
conveniente y que inmediatamentc se habia dado orden 
para qu e esos oficiales se retirasen de: la frontera. 

« E! Sfir. Dominguez contestá que era conveniente 
el retiro de e as colonias, y que un a yez hecho , creia 
tarnbien que no seria dificil la te rminacion amistosa de 
la cuestion. 

« Sin embargo, como V. E . lo sabe , esas colonias 
s ubsisten , y seles ha dado mayor incremento. '' 
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Sobre isto respondeu o ministro bras ileiro em nota 
de 29 de julho : 

« Passando á outro ponto, peço licença para asse-
gurará V. Exc. que nã·o está bem informado quando 
diz que as colonias militares subsistem e se augmen-
tam apezar da declaração feita ao Sr. Dominguez. 
E ssas colonias são fundada s na margem esquerda do 
rio Chapecó e na direita do Chopim; isto é, em terri - 7 
torio reconhecidamente brasileiro fóra do que se acha 
cm litígio entre os dous paizes. n 

Replicou o ministro argentin o em ·30 de janeiro de 
1883: 

« A ntes de entrar á ocuparme de la proposion de 
V. E . creo dei caso aclarar dos puntos observados cn 
la nota á que cont esto . 

« Versa cl primero so bre la equivoca inteligencia 
que se ha dado á una de las referencias de mi comuni-
cacion de rode junio . 

« Por los termino en que se espresa V . E ., parece 
haber comprendido que ai referirme á las colonias mi-
litares del Brasil: situadas so bre la frontera de i terr i-
torio a des lindarse1 lo hacia en la creencia d~ que ellas 
estuvieran dentro de ese t erri torio. 

« Sin embargo no lo manifesté asi, ni habria podido 
suponer que el gobierno imperial hubiese procedido a 
ocupar ese terreno prescindiendo de la cuestion pen-
dient.e. Mis referencias se limitaron á la subsistencia 
y a i desenvolvimiento que se les dá , no obstante las se-
guridades trasmitidas ·al Sfír. Dominguez de que se dic-
tariam órdenes para el inmediato re t iro d~ lo .> oficia les 
encargados de establccerlas; 

O actual m inistro do Brasil em Buenos Ayres, Sr. 
') 
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Barão de Alencar, respondendo á nota do Sr. Plaza, 
disse quanto ás colonias o seguinte : · 

« O Sr. Dr. Plaza comprehendeu bern o sentido 
das palavras do meu antecessor, que aliás exprimiam 
claramente o seu pensamento. O governo imperial ti -
nha com effeito entendido que S. Exc. se r eferia na sua 
.nota de 10 de junho de 1882 ao estabelecimento de co-
lon ias militares dentro do territorio litigioso, e assim en-
tendera por não poder suppor que o governo argentino 
tivesse em mente o contrario, isto é, a fundação d'a-
quellas colonias , em territorio por elle reconhecido 
como brasileiro , e que a estranhasse, invocando um 
comproi:ni sso que não podia ser contrahido, e que em 
todo o caso seria insustentavel como contrario á sobe-
rania nacional. 

« As colonias militares do Chapecó e do Chopim 
existem, e é certo ·que se lhes tem dado o desenvolvi-
mento possível, mas não são as uiücas . Ha outras, e 
todas entram cm um systema, formado ha muito tem-
po sem attençáo á paizes estrangeiros, nem á questões 
que com elles estejam pendentes. E cumpre observar 
que as duas mencionadas não são propriamente fron-
teiras: para o Brasil são interiores, porque elle tem 
direito incontcstavel á todo o territorio situado á léste 
dos rios Pepiri-guassú e Santo Antonio. 

c1 Na secretaria de estado dos negocios estrangei-
ros não existe documento official, confidencial ou par-
ticular d'onde conste circumstanciadamente o que se 
passou entre o fallecido Sr. conselheiro Pereira ·de 
Souza e o Sr. Dominguez. Ha apenas uma nota deste 
senhor ; datada de 5 de abr!l de 1881 1 que se refere ~ 

ás importantes declarações-que aquelle lhe fizera por 
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occasião do estabelecimento de duas colonias militares 
que S. Exc. o Sr. ministro da guerra propunlra-sc a 
fundar sobre a fronteira que divide o imperio da repu-
blica Argentina entre os rios Iguassú e Uruguay.-
Este documento não entra em particularidades, e a 
resposta do Sr. Perei-ra de Souza, dada' no dia 12 do 
referido mez, não contem uma palavra sobre as colo-
nias, e só se refere á projectada negociação. 

« Nestas circumstancias, sem pôr em duvida a ve-
racidade da exposição feita pelo Sr. Dominguez ao seu 
governo, pensa o governo imperial que as declarações 
pelo mesmo Sr. communicadas devem ser entendidas 
segundo a,s occurrencias do momento e a natureza das 
cousas. 

« Corda então aqui a noticia de que o Governo Im-
perial mandára fundar duas colonias militares no terri-
torio litigioso, e como o ministro dos negocios estran-
geiros do Brasil se dispunha na mesma occasião a pro-
mover novo ajuste, para que esta sua amigavel tenta-
tiva não fosse mal succedida, declarou que se tinha or-
denado a retirada dos officiaes incumbidos da fundação 
das colonias. Isto era evidentemente uma providen-
cia de occasião, destinada á um fim especial, que se 
não conseguio, não tinha caracter permanente, e não 
privava o governo Imperial do direito de pôr o seu plano 
em pratica, quando cessasse a razão do adiamento; e 
cm pratica o poz, sem que o governo argentino fizesse a 
menor objecção. 

<1 Não houve, portanto, compromisso indefinido, 
mas sim resolução espontanea, dependente na sua du-
ração do juízo e da vontade de quqn a fizera. Peço, 
poi s, licença para observar que não foram bem cabidas 

. ~ 
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as palavras em que o Sr. Dr. Plaza estranhou que as 
colonias subsistissem e tivessem in.cremento.» 

Como se vê das notas extractadas, tendo o Gover-
no Imperial entendido que o Argentino se queixava 
de estarem as colonias no territorio litigioso, respon-
deu o Ministro das Relações Exteriores : 

(( Sin embargo no lo manifesté asi, ni habria podi-
do suponer que el Gobierno Imperial hubiese procedi-
do a ocupar ese terreno, prescindiendo de la cuestion 
pendiente. » 

E' nestas palavras que está o reconhecimento do 
direito do Brasil ao territorio á léste do Chapim. 

O Governo Argentino dirá que se expressou nos 
termos notados por se persuadir, como o Governo Im-
perial, que o Chapim e o Santo Antonio-guazú eram 
um só e o mesmo rio, que agora pela exploração do 
segundo se verificou o contrario, e por iss? considera 
litigioso o territorio comprehendido entre os ,dous. 

Esta allegação será admissível na discussão do di-
reito, si elle ainda fôr discutido, e por isso o Governo 
Imperial discordou dos seus commissarios quanto a ex-
ploração do Santo Antonio-guazú ou Jangada; mas o 
Governo Argentino, deixando de responder ao contra-
memorandum Brasileiro, interrompe ou fecha aquella 
discussão, de sorte que o que neste momento apparece 
é o reconhecimento da soberania do Brasil no territo-
rio á léste do Chopim, reconhecimento confirmado dia-
riamente pela existencia da respectiva colonia. E cum-
pre notar que um dos argumentos daquelle contra-ine-
morandum é tirado das instrucções do commissario 
hespanhol Alhear e refere-se precisamente ao Santo 
Antonio-guazú, rio desconhecido quando se fez o tra-

f' 
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tado de 1777, ainda quando se começou a segunda de-
marcação, só descoberto· por Oyarvide em 1791 e por 
elle explorado em mui pequena parte do seu curso su-
perior. 

Segundo a proposta do Sr. Moreno o territorio liti-
gioso será dividido por uma linha geometrica tirada do 
norte ao sul a iguaes distancias de duas que marquem 
os extremos d'aquelle territorio á oeste e léste. 

O primeiro inconveniente desta proposta é que 
ella escolhe a peior especie de fronteira que ha. Po-
deria ser desviada, si, traçada a linha média, se buscas-
sem fronteira s naturaes, indemnizando-se por meio de 
troca de áreas approximadamente iguaes o Estado que 
fosse prejudicado na segunda operação ; mas não é pro-
vavel que Ó Governo Argentino á isto annúa, porque 
pôde perder o campo Eré que muito ambiciona. 

O segundo inconveniente é mais grave. 
A divisão na fórma proposta dá ao Brasil sómeute 

e pouco mais ou menos a terça parte do territorio, cor-
tando, ou não, a colonia militar do Chopim, conforme 
fôr a linha extrema de oeste tirada da fóz do Pepiri 
guassú no Uruguay ou da foz d.o · Santo Antonio no 
Iguassú. Nesta divisão entra o territorio á léste do 
Chopim, o que é inadmissível. 

Si o Governo Argentino concordasse em excluir 
esse territorio, a linha extrema do lado de léste passa-
ria pelas nascentes do Chapecó e do Chopim ou por 
aquella que mais av.ançasse. Ainda nesta hypothese, 
ficaria o Brasil muito prejudicado, porque esses dous 
rios approximam-se gradualmeli.te entre si da fóz para 
a 1~ascente diminuindo por consequencia o tcrritorio 
entre elles comprehcndido. Este prejuizo poderia ser 
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evitado por meio da segunda operação para o estabe-
lecimento de front eiras naturaes. 

Si o Governo Imperial não tem motivo para rejei-
tar a idéa de divisão do territorio litigio.so e antes se 
sente inclinado a aceital-a , responderá bem ao Sr. Mo-
reno fazendo -lhe a seguinte contra-proposta : (*) 

Excluir da divisão o territorio comprehendido rn-
tre o Chapim e o Jangada ou Santo Antonio -guazú . 

Traçar a fronteira pelo terreno elevado que se es-
tende das nascentes do Pepiri-guassú e do Santo Anto-
nio ás do Chapecó e do Chapim, e que divide o ter-
r it orio em duas partes quasi iguaes, dando á republica 
Argentina a parte do norte e ao Brasil a do s ul , na 
qual deverá fic ar comprehendida a Villa de P almas, 
bem como qualq4er outra povoas-ão situada sobre o 
terreno elevado. 

Si esta contra-poposta fôr acceita , não será neces-
sario explorar o territorio int ermedio; bastará n a occa-
sião opportuna demarcar o dito terreno elevado e o 
comp rehendido entl'e as nascentes do Pepiri-guassú e 
do Santo Antonio, do Chapecó e do Chapim. 

No caso de não querer o Governo Imperial divisão 
de territorio ou de rejeitar o Argentino a contra proposta 
restará o recurso do arbitramento. Para este, applica-
do sómente a questão de direito, tambem não haverá 
necessidade de explorar o territorio intermedio. 

Rio de Janeiro, 11 de F evereiro de 1889. 

BARÃO Do C A BO F Rro 

- . 
(') Esta contra proposta nunc1 fui feito no govern o Argent in o e m 

nome do GoYerno Imperi al ; ern u m s impl P.s parece r elo S r . Visco nd e 
do Caho Frio que não fo i acceito depois de .reuni do o Conscllto de ' 
E s tado . 
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PARECER DO BJIRÃ.O DE HUMBOLDT 

SOBRE OS TRATADOS CELEBRADOS COM AS REPUBLICAS DE 
VE NEZUELA E NOVA- GRANADA, RE CONHECENDO A NE -
CE SSI DADE DE SE ADOPTAR O PRI NCIP IO DO « UTI POS-
SIDETIS » , co~o BA ZE P ARA DE F INIR AS RESPECTIV AS 
FR ONTEIRAS . 

Berlin le 22 décembre 1854.-Tres sensible , mon-
sieur , à la confiance que vous a vez bien voulu me t e- · 
moigner et que je dois sans doute á l'affectueuse bien-
veillance dont m'honore Mr. le chevalier d'Arauj o, 
j'ai étudié les documens qui traitent de la convention 
que vouz avez si heureusement conclue et qui sera sans 
doute adoptée dans des mom ens plus calmes. 

Lors de la paix de Paris j'avais déj á été invité par 
le duc de W ellington de rediger un mémoire sur les 
limites de la Guiane Portugaise, qui a été publiée dans 
la colle.ction diplomatique de Schoell, apres avoir joui 
de la haute approbation de votre cour . . 

Les incertitudes qui ont regné si longtemps sur 
les limites des posséssions brésiliennes dans le bassin 
du rio Negro, ont pris naissa nce , en grande parti e, de 
la préférence qu'on a voulu donner à dt~ vagues suppo-
sitions sur le point , ou le Rio Negro est t raversé par 
l'Equateur, aux indications plus simples et plus rassu-
rantes ( là oú manquait toute observation de latitude ) 
de s confiuents de deux fle uvcs. Lorsque Mr. de la 
Condamine venait au Grand Pará on croyait cette 
ville placée sous l'Eqü ateur même : il la trouvait de 
1 °28' a u sud de l'Equa teur. 

Pendant un demi siecle on a été Rersuadé dans la 
1 

capitainerie génera le de Carácas que l'habile ingénieur, 
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D. Gabriel Claver:o, avait construit le fortin de 
S. Carlos del Rio Negro la oú passait l'Equateur. 
Aucunc:: observation astronomique n'avait été faite 
dans ce lieu avant moi. La «Real expédicionn des li-
mites de Sólano n'a pas dépassé le confluent du Gua-
viarc et de l'Orénoque. J'ai trouve le fortin de S. Car-
los par 1º 53' 42" de latitude boréale. 

J'approuve beaucoup, Monsieur, la sagesse avec 
laquelle dans votre négotiation vous n'avez (avec les 
intentions les plus conciliatrices) pas insisté surdes 
agrandissemens de térritoire et avez adopté pour sortir 
des longues incertitudes qui naissent des v:agues ex-
préssions de · l'ancien traité du rº o.:tobre de 1777, le 
principe de l'uti possidetis de 1810, Vouz avez trés 
bien senti que ce qu'il y a de plus important pour faire 
sortir ces sauvages contrées de leur état d'isolement 
et d'abandon industrie!, c'est d'appaiscr les antipathies 
nationales et de profiter, par une libre navigation, de 
cette admirable entrelacement de riviêres qui, comme 
un don bienfaisant de 'laProvidence,a été accordé, assez 
ínutilement jusqu'ici aux peuples de l'Amerique du 
Sud. 

« C'est sur ce point de vue que, de retour de l'ex-
pêdition de l'Orénoque en 1800, j'ai tâché de fixer l'at-
tention du governement espagnol dans un rapport que 
j'ai adresse au ministre des affaires étrangêres d'alors, 
le chevalier de Urquijo. 

Je disais alors: « Lo que seria lo mas digno de 
ser obtenido por el medio de mutuas concesiones seria 
una libertad entera e reciproca de comercio en estos 
magestuosos rios, el Orenoco, el Cassiquiare y Rio 
Negro ó Guainia, y el Marafíon. Nada seria mas • 
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propio para fomentar la prospe~idad en unos paises 
tan atrasados, en el cultivo de las tierras ; nada mas 
propio para disminuir la infeliz y irracional antipathia 
qui existe desgraciadamente entre dos naciones li-
mitaneas . 

« lVIonsieur le ministre résident et commandeur D. 
Miguel Maria Lisboa me fait l'honneur de m'adresser 
á la fin . de la lettre (en date du 4 Aôut 1854), dont il a 
bien voulu m'honorer, deux démandes spéciales, aux-
quellcs je tâcherai de repondre avec franchise. 

« i.º Avant l'expédition de Solano, c'est-à-dire, 
vers l'année 1750, la posséssion de fait des portu-
gais sur le Rio Negro, s'étendait elle au de-là du Cas-
siquiare ? 

« Il y 3: eu certainement, (bien avant qne les espa-
gnols ont établi des missions sur l'Atabapo, e Cas-
siquere et le Rio Negro) depuis les établissemens por-
tugais formés chez les Marabitanas de temps en temps, 
des incursions vcrs le nord, au de là du Cassiquiare 
par le Cababure et le Pacimoni. Vous trouvcrcz 
n'lême sur ma grande carte de l'Orénoque (Pl. 16 de 
mon Atlas géographiquc et physique du voyage) ins-
erits pres d'un lac (par lc degré 3° de latitude du nord) 
les mots suivants : 

c1 C'est sur les bords de ce lac à 1.'est du rio Ma-
vaca que les portugais s'introduisent par le portage 
(arrastradero) qui va du rio Sia·ba, affiuent du Cassi-
quiare, au rio Mavaca, pour cueillir le ftuit aromatique 
du laurier puchery et la salsepareille, articles d'expor-
tation du Pará. On parvenait à l'est de !'Esmeralda 
là, ou j'ai été, et Monsieur Schomburgk, 3o ans apres 

., moi, le plus· pres des sources de l'Orénoque. C'étai· 



, 

312 

ent de ce côté là des incursions temporaircs, ce n'était 
pas une posséssion de fait. Si des aventuriers ind'iens 
melés â quelques colons-portugais poussaient assez sou-
vent leurs incursions hostiles jusqu'aux caux du rio 
Temi et du Tuamini (avant 1755) c'é tait pour faire des 
esclaves «allez à la conquête des âmes», et les vendre 
au rio Negro portugais. 

L'établissement de Javitá sur le Tuamini existait 
sans doute , mais comme village indien sous la domina-
tion d'un chef indien du nom Javitá. (*) Les premiers 
blanes que le Pere Roman, en février 17441 rencontra 
en passant le premier de l'Orénoque à Rio Negro, fu-
rent des portugais marchands d'esclaves ,<1 de la tropa 
de resgate. Les Guaipunarcs le1:-1r vendaient les pri-
sioners qu'ils nc mangcaient pas. 

Ce n'est pas dans le village indien qui dominait le 
chef Javitá, c'est dans un des établissements Portugais 
du Rio Negro que le Pére Roman attendit l'arrivée du 
Jesuite Portugais Avogadre qui viut du Pará. (Voya-
ge T. II. pag. 416 et 534). 

<< Les Portugais, en 1750,n'ont eu, je crois, aucun 
établissement, aucune culture au nord du point oú 
entre le Cassiquiare, au nord-est du rocher Culima-
cari, sur leque! j'ai bivouaqué avec Mr. Bonpland. 

<< 2. 0 Les limites du traité du 25 novembre 1852 
sont elles d'accord avec ce que vous avez manifesté 
dans la rélation de votre voyage aux régions equino-
xiales? 

<< Jc n'ai pas visité les eaux du rio Negro à l'ouest 

(') Este chefe prestava homenagem a PorLL1gal, segundo Humboldt; 
toda a comarca entre S. Balthazar e Javità era considerada como de-
penclencia elo Brasi 1. 
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du point oú cette riviere reçoit les eaux du Cafio Pe-
michim, étant venu à pied à travers la forêt de Javitá 
(mission du ·rio Tuamini) au terme du portage sur le 
Cafio Pemichim. 

<( J 'ai pu recueillir, je crois, quelques renseigne-
mens assez précis sur les lieux que vous nommez dans 
le traité. Ma carte de l'Orénoque et du Rio Negro 
offre le confluent de l'Apaporis (qui reçoit le Taraira) 
avec le Japurá, confluent qui est, à rº a u sud de l'Equa-
teur, et par leque! vous commencez vos limites, art. l º 
dans le traité daté du 25 Juillet 1853. 

l\ll a carte offre les rios Aquió, Tomó, Uaupés et 
Xié. Je placerais l'ile de San José pres de la caverne . 
du harem (lieu de débauche du célebre chef indien Co-
cuy) entre S. Carlos de! Rio Negro et S. José de Ma-
rabitanas '(Ià oú devait me faire prisionier) par le 
1º40' de latitude nord. C'est cette ile qu'on regarde 
aujourd'hui ~omme frontiere. 

« J e crois avoir pu donner (voyage id. in 4° 1 tom. 2 
p. 459) des renseignemens tres curieux sur les veri ta-
bles so urces du Guainia 1 et sur !e cours supérieur du 
Uaupés que j'ai dus á un moine tres judicieux de St. 
François, le gardien Fray Francisco Pugne! de la 
mission des Andaquies. II était venu des so urces du 
Japurá (Caquetá) aux sôurces du Guaviare en partant 
de la mission du Caguan. 

« J e n'ai rien trouvé 1 Mo11sieur1 dans votre Con-
vention qui soit contraire aux notions géographiques 
que j'ai pu acquérii;-. 

« Récemment il a paru â Londres le voayge d' un 
naturaliste qui venant du Pará a remonté !e Rio Ne-

., gro et visité les rives si peu connue1 du Uaupés, (AI-
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fred Wallace, travels on thc Amazon and rio Negro 
1853 p . 273). Cette curieuse expédition a été de l'an-
née 1750. Mr . Wallace es! venu comme moi par la 
forêt de Pemichim à Javitá ou il a eu le tort de compo-
sçr un poêmc trés ennuyeux. 

« Je desire ardcmmcnt que mes reminiscences de 
vieillard puissent vous àffrir quelque intérêt. 

cc Daignez agrér,Monsieur le Chevalier, l'hommage 
de la haute considération avec laquelle j'ai l'honncur 
d'être, etc. 

A Mr. le commendeur D. Miguel Maria L isboa, 
etc. n 

LE BARON DE HuMBOLDT . 

" 
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ERRATAS 

PAGINA 6 LINHAS 23 - Que sustentaram, diga-se, que se sustentão . 
" 12 » 23 - Confluente, diga-se, contravertente. 
» '13 » 16 - Guarahim, diga-se, Quarahjm. e 

i-
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14 )) 
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17 )) 

)) )) 

21 » 
26 )> 

27 )) 
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)) H 

42 )) 
54 )) 
58 )) 
59 
90 )) 

)) )) 

92 
» 106 . )) 

)) 125 
)) 173 )) 
)) 177 )) 
)) 186 )) 
)) . 188 )) 
)} 189 )) 
)) 192 
)) 194 )) 

27 - E segundo como, diga-se, como. 
(nota) Documento n. 2, diga-se, documento n.1. 

5 - Estipulações de limites, diga-se, estipulações 
dos tratados de limites. 

12 - Demarcação de, diga-se, demarcação do de. 
18 - Christianissimo, diga-se, catholica. 
11 - En tá Uruguay, diga-se, en el Uruguay. 

2 - O que, diga-se, al que. 
26 - Preferil-o, diga-se, preferil-a. 
32 - Envolvidas, diga-se, envolvidos. 
27 - Una só, diga-se una sola. 
12 - Foi cumprido, cli!Sa-se, foram cumpridos. 
10 - Separar, diga-se, separar-se. 
1 -1885 confirmou, diga-se, 1885, e confirmou. 

11 - A defensiva, diga- se, na defensiva. 
20 - Com direitos a elles, diga· se, com direito á ellas. 
5 - Un ponto, diga- se, esse ponto. 

12 - Ouçamos pelo que disserão ao Jornal, diga-se, 
ouçamos o que disserão no Jornal. 

19 - Accidental, diga-se, occidental. 
26 - Determido, diga-se, determinado. 
21 - De latitude . Tendo, diga-se, de latitude, tendo. 
10 - Dezembro, diga-se, Agosto. 
13 - Julgo, diga-se, julga. 
12 - Federação, diga-se, confederação. 
18- A mesma errata . 
27 - Disimirem, diga-se, dirimirem. 

• 
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PAGINA' 208 LI NH.\ 

)) 228 )) 
)) 239 )) 

24.3 
277 
280 

302 
282 

VlTI 

23-- Percorre, diga-se, percorreu . 
16- Compensão, diga-s e, compensação . 
22 - Adi visa que devem, d iga-se a divisa que deve. 
23 - R etificado, diga-se, verificado . 
17 - Celebrado, dig:j,-se, Elaborado. 

12 - O de numero 8 dá como fronteira o Cbapecó e 
Cbopim mai s ál''ste, diga-se, não dá por 
fronteira o Cbapecó e Chopim por ficarem 
mais á léste . 

10 - Dei ao Sftl , diga-se, clel aüo 81. 
18 - Carredcira, diga-se, correde ira. 

No correr deste trabalho, á paginas 195, '197, 199, 20'), 201 e 207 es-
caparam as seguíntes incorrecções que não foipo ss ivel ev1tar-Pep iri-
guazú e P equiri e Santo Antonio-guassü. 

Ao ·primeiro cabe o qualificativo, - guassú- que se escreve co m z 
nos segundo s. 

Chama-se a attenção do leitor para a errata á pagina 280, que 
salva a contradicção, que seria manifesta, entre o periodo que se 
corr ige com o que se diz do mappa de Sbultz, na pagina antecedente, 
lo periodo. 

/ 



; 

• 

• 

• 

•• 

• 





1 

• 

• 

.. 








	196953_0001
	196953_0002
	196953_0003
	196953_0004
	196953_0005
	196953_0006
	196953_0007
	196953_0008
	196953_0009
	196953_0010
	196953_0011
	196953_0012
	196953_0013
	196953_0014
	196953_0015
	196953_0016
	196953_0017
	196953_0018
	196953_0019
	196953_0020
	196953_0021
	196953_0022
	196953_0023
	196953_0024
	196953_0025
	196953_0026
	196953_0027
	196953_0028
	196953_0029
	196953_0030
	196953_0031
	196953_0032
	196953_0033
	196953_0034
	196953_0035
	196953_0036
	196953_0037
	196953_0038
	196953_0039
	196953_0040
	196953_0041
	196953_0042
	196953_0043
	196953_0044
	196953_0045
	196953_0046
	196953_0047
	196953_0048
	196953_0049
	196953_0050
	196953_0051
	196953_0052
	196953_0053
	196953_0054
	196953_0055
	196953_0056
	196953_0057
	196953_0058
	196953_0059
	196953_0060
	196953_0061
	196953_0062
	196953_0063
	196953_0064
	196953_0065
	196953_0066
	196953_0067
	196953_0068
	196953_0069
	196953_0070
	196953_0071
	196953_0072
	196953_0073
	196953_0074
	196953_0075
	196953_0076
	196953_0077
	196953_0078
	196953_0079
	196953_0080
	196953_0081
	196953_0082
	196953_0083
	196953_0084
	196953_0085
	196953_0086
	196953_0087
	196953_0088
	196953_0089
	196953_0090
	196953_0091
	196953_0092
	196953_0093
	196953_0094
	196953_0095
	196953_0096
	196953_0097
	196953_0098
	196953_0099
	196953_0100
	196953_0101
	196953_0102
	196953_0103
	196953_0104
	196953_0105
	196953_0106
	196953_0107
	196953_0108
	196953_0109
	196953_0110
	196953_0111
	196953_0112
	196953_0113
	196953_0114
	196953_0115
	196953_0116
	196953_0117
	196953_0118
	196953_0119
	196953_0120
	196953_0121
	196953_0122
	196953_0123
	196953_0124
	196953_0125
	196953_0126
	196953_0127
	196953_0128
	196953_0129
	196953_0130
	196953_0131
	196953_0132
	196953_0133
	196953_0134
	196953_0135
	196953_0136
	196953_0137
	196953_0138
	196953_0139
	196953_0140
	196953_0141
	196953_0142
	196953_0143
	196953_0144
	196953_0145
	196953_0146
	196953_0147
	196953_0148
	196953_0149
	196953_0150
	196953_0151
	196953_0152
	196953_0153
	196953_0154
	196953_0155
	196953_0156
	196953_0157
	196953_0158
	196953_0159
	196953_0160
	196953_0161
	196953_0162
	196953_0163
	196953_0164
	196953_0165
	196953_0166
	196953_0167
	196953_0168
	196953_0169
	196953_0170
	196953_0171
	196953_0172
	196953_0173
	196953_0174
	196953_0175
	196953_0176
	196953_0177
	196953_0178
	196953_0179
	196953_0180
	196953_0181
	196953_0182
	196953_0183
	196953_0184
	196953_0185
	196953_0186
	196953_0187
	196953_0188
	196953_0189
	196953_0190
	196953_0191
	196953_0192
	196953_0193
	196953_0194
	196953_0195
	196953_0196
	196953_0197
	196953_0198
	196953_0199
	196953_0200
	196953_0201
	196953_0202
	196953_0203
	196953_0204
	196953_0205
	196953_0206
	196953_0207
	196953_0208
	196953_0209
	196953_0210
	196953_0211
	196953_0212
	196953_0213
	196953_0214
	196953_0215
	196953_0216
	196953_0217
	196953_0218
	196953_0219
	196953_0220
	196953_0221
	196953_0222
	196953_0223
	196953_0224
	196953_0225
	196953_0226
	196953_0227
	196953_0228
	196953_0229
	196953_0230
	196953_0231
	196953_0232
	196953_0233
	196953_0234
	196953_0235
	196953_0236
	196953_0237
	196953_0238
	196953_0239
	196953_0240
	196953_0241
	196953_0242
	196953_0243
	196953_0244
	196953_0245
	196953_0246
	196953_0247
	196953_0248
	196953_0249
	196953_0250
	196953_0251
	196953_0252
	196953_0253
	196953_0254
	196953_0255
	196953_0256
	196953_0257
	196953_0258
	196953_0259
	196953_0260
	196953_0261
	196953_0262
	196953_0263
	196953_0264
	196953_0265
	196953_0266
	196953_0267
	196953_0268
	196953_0269
	196953_0270
	196953_0271
	196953_0272
	196953_0273
	196953_0274
	196953_0275
	196953_0276
	196953_0277
	196953_0278
	196953_0279
	196953_0280
	196953_0281
	196953_0282
	196953_0283
	196953_0284
	196953_0285
	196953_0286
	196953_0287
	196953_0288
	196953_0289
	196953_0290
	196953_0291
	196953_0292
	196953_0293
	196953_0294
	196953_0295
	196953_0296
	196953_0297
	196953_0298
	196953_0299
	196953_0300
	196953_0301
	196953_0302
	196953_0303
	196953_0304
	196953_0305
	196953_0306
	196953_0307
	196953_0308
	196953_0309
	196953_0310
	196953_0311
	196953_0312
	196953_0313
	196953_0314
	196953_0315
	196953_0316
	196953_0317
	196953_0318
	196953_0319
	196953_0320
	196953_0321
	196953_0322
	196953_0323
	196953_0324
	196953_0325
	196953_0326
	196953_0327
	196953_0328
	196953_0329
	196953_0330
	196953_0331
	196953_0332
	196953_0333
	196953_0334
	196953_0335
	196953_0336

