
 

 

Declaração de Independência 

De tempos em tempos, é necessário a uma nação volver a sua história, 

rompendo os laços políticos que o ligavam a outrem e promulgar um status de 

igualdade ao qual a Natureza e o Deus lhe concedem, o respeito que é 

devido perante as opiniões do ser humano exige que esse povo proclamem as 

razões que o impelem ao retorno da independência perdida. 

Todos os homens são iguais perante a lei, são dotados de direitos 

inalienáveis, sendo estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade. 

Para garantir estes Direitos, são instituídos Governos, derivando 

poderes do consentimento do povo. E sempre que qualquer Regime de 

Governo se torne inviável, o Povo tem Direito de abolir e o dever de 

substituir por um que mais lhe convier, instituindo um novo Governo, 

organizando os seus poderes do modo que lhe pareça mais adequado à 

promoção da sua Segurança e Felicidade. 

Quando se há uma abusividade extrema, com intenção de 

enfraquecer sob um Despotismo absoluto, é seu direito, é seu dever, destituir tal 



 

 

Governo. Tal tem sido o paciente sofrimento deste país; e tal é agora a 

necessidade que o obriga a alterar a anterior Forma de Governo. A 

história da atual Presidente do Brazil é uma história de sucessivas injúrias e 

usurpações, todas com o objetivo último de estabelecer um regime ditatorial neste 

País. Para provar isto, que se apresentem as provas perante o Mundo 

honesto. 

  Ela recusou a Aprovação de Leis, as mais favoráveis e 

necessárias ao bem comum; 

  Deixou o Estado vulnerável a todos os perigos de invasão 

exterior, bem como de convulsões internas; 

  Obstruiu a Aplicação da Justiça, recusando a Aprovação de 

Leis que estabelecessem Poderes Judiciais; 

  Fez depender os Juízes apenas e só da sua Vontade para o 

exercício dos seus cargos públicos, assim como para o valor e pagamento dos 

seus salários; 

  Instituiu uma multiplicidade de Novos Cargos Públicos, 

tendo enviado um batalhão de Funcionários para atormentar o nosso povo e 

sorver a sua substância; 



 

 

  Asfixiou as nossas Relações Comerciais com todas as partes do 

mundo; 

  Impôs-nos Impostos sem o nosso Consentimento; 

  Aboliu as Leis mais valiosas e alterando profundamente a 

Forma do Governo; 

  Destruiu as vidas do nosso povo. 

 Enquanto suportávamos tais Opressões, nos mais humildes termos 

lançámos Apelos para que reconsiderasse. Aos nossos sucessivos Apelos 

respondeu apenas com injúrias acrescidas. Uma Presidente cujo caráter fica 

assim marcado pelo modo de ação que define um Ditador, não serve como 

governante de um povo livre. 

Avisamo-los das tentativas por parte dos seus corpos legislativos para 

estender uma jurisdição injustificável sobre nós. Apelamos à justiça, rogando-

lhes que, face à origem comum que nos une, negassem estas usurpações, pois 

estas haveriam inevitavelmente de conduzir à extinção das nossas relações e 

ligação. 

Temos pois que reconhecer a necessidade da nossa separação, pelo que 

os consideraremos, tal como o resto da Humidade, Inimigos na Guerra, 



 

 

Amigos na Paz. Assim sendo, nós, Representantes do REINO UNIDO 

DO BRAZIL, reunidos em Congresso Geral, suplicando ao Juiz 

Supremo do mundo pela retidão das nossas intenções, em nome e com a 

autoridade que o nobre Povo desta Pátria nos conferiu, anunciamos e 

declaramos solenemente que este Reino Unido é e deve ser por direito 

LIVRE E INDEPENDENTE; que ficam exoneradas de toda a 

Fidelidade perante a República Federativa e que qualquer vínculo 

político com o antigo regime deve ser totalmente dissolvido; e que, na qualidade 

de PAÍS LIVRE E INDEPENDENTE, assiste-lhes toda a competência 

para declarar Guerra, assinar a Paz, contrair Alianças, estabelecer 

Relações Comerciais e levar a cabo quaisquer decisões ou ações, tal como 

compete ao REINO INDEPENDENTE. 

E para sustentação desta Declaração, confiando plenamente na 

proteção da Divina Providência, empenhamos mutuamente as nossas 

Vidas, os nossos Bens e a nossa Honra sagrada. 

 

30 de Maio de 2013 

O Povo Brazileiro 


