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O poder de rcgulat' o q 1e he rclnt.ivo ús guardas 
· D!\Cionaes , e de determinar o sen set'V iço em ca-
so de invasão ou jnsnrreição , he claramente hu-
ma parte das funcções que dizem respeito á defen-
sa··,commum e á seguranç.a da paz interior da con-
federação. Sem ser muito pr.ofundo na arte da 
guerra , facil he sentir qne a uniformiuade de or-
ganisação e a disciplina das gi.1ardas nacionaes de-
ve produzir os mais felizes effeitos todas as vezes 
que o seu serviço fôr exigido púa defensa ·publica • . 
A disciplina porá este genero de tropa em estado de 
acampar e de combater com intelligencia e concer-
to, vantagem tão impo1·tante para as operações de 
hum exercito ; e além disto dar-lhe-ha nas funcções 
militares aquelle gráo de habilidade , sem que não 
p6de ser util. He pois por todas as razões de con-
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veniencia que o plano da ConvençãO llropõe con-
ceder ao goven1o geraJ o poder de o~·ganisa'r , ar-

-mal' e disciplinar ,as guardas nacionaes, e de gover-
nar as que estivet·em aclualmente empregadas no 
serviço dos Estados- Utlidos ; reserva a do para os 
Estados particulares ape,nas a nomeação dos offi-
ciaes, e a auloridade de exercitar a guarda nacio-
nal respectiva , segundo a disciplina presct·ipta pelo 
congeesso. 

De todas as objecções que tem sido feitas contra 
o plano da convenção , não ha nenhuma, nem tão 
extravagante, nem mais insustentavel do que aquel-
la que ataca em pat·ticulat• es ta disposição.. · Se nas 
guat·das nacionacs hem disciplinadas consiste a de-
fensa mais natural de hum paiz livre, he força que 
cstejão de:Paixo das ordens e á disposição do corpo 
instituído _pai· a olhar pela segur.ança da naÇão: e se 
exercitos permanentes são inimigos da liberdade ,' 
o meio mais se?iuro de tirar todo 'o pretexto para 
estes estabelecimentos perigosôs·, he certa'menté o 
de conceder ao co'rpo Jederal autoridade suffiden-
te sobre aquellc 'gehero de tropa. Se ~ !J'OVerno ti-
ver á sua disposição as guardas nacionae.s nos casos 
em que o poder d vil Lem necessidade do auxilio do 
]Jraço militar, tanto mais facilmente :ficará preven.i-
da a necessidade de outro gener·o de força; mas se 
ihe faitar o primeiro ::tp'oio , de certo recorterá ao 
llltimo : tornar hum exercito deshecessario · h e meio 
mais seguro para prevenit• a sua e:xisteúoia do qne 
todas as prohibições escriptas. 

C.om o firn dé fa'zer odioso 0 poder de emrrre--
g:.tr às güardas' naciónaes n'a execuçao das ltÚ da 
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Uniã~ . tem-se objectado qt~e a c~<it~~~1, 
nuo contén1 dispo&içao alg~1;~:n'h~~ alttbó~ist!J· f."';JJtp~~·~ 
querer o auxilio ((_o POSSE ~:\Tus para aj•udar o .00 1nagistvaào na cxecuç~o Muas funcçiiies; dande ÇJJ 

se conclue q-ue se in tenL azer dla ferça n~i1H~ar o ' 
. ilt " ~ 

sen unico apoio. ~ li.!B. .,. \1~~ 
lia as vezes tanta incoh~~i"a:lJJJ:OJb~tJt~~~ 

feitas pelo mesmo partido, que~ · 
muito própria ' para nos dar opinião mui favoMvel 
da sincet·idade de seus· aubot·es.llurnas verlies dizem-
nos cru e a auLori.dacle do govel'tW fe.dera'l será illirnita-
da e dcspe~iea ; dahi a ptn;co que nem terá poder 
su.fiicientc· -r:rara invocat' o POSSE co.M~TATUS.' Feliz-
mente que esta ultima assm·çrro fica tanto áquem, 
quanto a oult•a fica além da verdade. P1'etende11 que 
o dire~to de fazer todas as leis con venienLes e neees · 
sa.rias Jll<lll'a o exercicie dos poderes confiados ao go-
verao , não comprehcnde necessariamente o·. de 
re·clamar o auX'Í'lro dos cidadãos a·favror dos o.ffi.eiacs 
enc-arregados das exe·cuções das leis , he hum ab-
surda : seria como se se dissesse que o direito de: 
fazer leis relativas aos tributos e sua arrecadação 
comp·rehçnde o de ml!ldar a& leis sobre successões. 
e alienação de propriedades tereitoriaes, ou de ah0'-
lir o julgamento pelos jurados. Portanto, sendo evi-
dente que a supposição da falta de püder para a 
requisição do POSSE· co~uú TUS h:e inteit·amente des-
tituída de fundarlll.enlo , segue•se qtte a conclusão. 
que dahi s~ tira quanclo se applica a objecção ál 
autoridade· do governo federal sobre as guarda1S na ' 
cionaes, he tão f&lla d:e sinceridade cómo de logica: 

Qúerh he qt'le pó<le coi'lclÚit 'q'tle o governo não 
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deve t~r outro ~nstrumento senão a força> s6 d~ cir-
cumstancia de elle po.der fazer uso deHa em sendo 
necessario? E que conceito se h a-de fazer dos · moti-
vos que fazem discorrer de huma maneira tão ex-
traordinaria homens de reconhe~icla capacidade ? 
Não he possível prevenir a collisão entre a caridade 
para ·com os seus motivos, e a, convicção de que 
não são sinceros. 

Por hum excesso de ciume republicano , quer -se 
que até tenhamos medo das guardas nacionaes n·as 
maos do governo federal: «Porque, dizem, he muito 
~ possível compô-las de corpos escolhidos , e de 
« mancebos ardentes , que facilmente se farião ser-
« . vi.r :ao desígnio de estabelecer. o poder arbitra-
« rio. 11 

He certamente impossível prever que plano se-
guirá o governo nacional para a organisação das 
.guardas nacionaes ; mas , bem longe de encarar a 
questão pelo mesmo lado que aquelles que te-
mem os corpos escolhidos como perigosos, se a 
constituição fosse recebida e eu houvesse de di-
zer o meu sentimento a hum membro da legisla-
tura sobre a organisação das guardas nacionacs , 
eis-aqui pouco mais ou menos o discurso que lhe 
faria: 

« O projecto de disciplinar todas as guardas na-
« cionaes dos Estàdos-Unidos he tão impraticavel, 
« como seria funesto se podesse ter execução. Sof-
(( frivel habilidade nos exercícios militares não se 
« adquire sem tempo e exercício; nemhe n'hnmdia, 
c n'huma semana, n'hum mez, que isso pó de veri-
~~ ficar-se. OJ)rigar todos os proprietarios de terras 
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« e as outras classes de cidadãos a occupar-se com , 
<< exet·cicios e evoluções militares , tanto tempo 
<< quanto fosse necessario para adquirirem o gráo de 
a perfeição que póde exigir-se de tropas. discipli-
<< nadas , seria gravíssimo peso para os indiyiduos, 
<< e perda e desvantagem consideravel para a nação: 
<< regulando-nos pelo numero actual dos cidadãos, 
« não p0deria calcular-se em menos de hum mi-
<< lhão de libt·as a perda annual do trabalho produc-
' tivo em todo o paiz. Ora,hu~a tentativa,cujo eifei-
<< to seria de dar hum golpe tão rorte na somma do 
~ t~:abalho e da indu,stria, nem seria cousa pru-
<< dente , nem mesmo a experiencia , se se t~n-
« tasse , poderia ser cons~~fr:E!"ix~.; ""-!_ .• 
« lbante estado de cot K lfXJ\pdêlerta sW'iJ_i~"'-'~. -
« tempo supportado. llW- s que poderia exigir-s~o \\ 
<< da totalidade dos ha.lf ii?tes , set·ia que se armas- t:;,r.,} ~ 
<< sem e equipassem ; e lilfa saber se esta e':!.~en ""* j/ 
<< cia era cumprida, seria c~f.êtf:O'fitl&tqw.~/ ' 
<< ou tres vezes por anno. ""~ ~~ . . 

« Mas, ainda que o plano de disciplinar todas as 
« guardas nacionaes deva ser abandonado como 
<< impraticavel e nocivo, he entretanto da maior 
« importancia organisar-se este genero de tropa 
« por meio de hum plano bem concebido , logo qne 
« isso seja possível. A attenção do governo deve 
<< tender particularmente para a formação de hum 
« corpo escolhido, de moderada grandeza, mas tal, 
<< que possa realmente ser util em caso de precisão. 
« Circumscrevendo o plano desta maneit·a, he hem 
« possível ter hum excellente corpo de guardas na-
« cionaes bem disciplinado , prompto a entrar en1 

\ . 
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<< campanha todas as ~e:lies que a ·defensa. do Estado 
cc a exigir. Não semente com este exped..iel}te se 
cc diminuiráõ os prebextos pat·n a intwcJoc·ção (le 
(( ·estabelecimentos mllita·res ' mas' se as lcircums-
cc tancias obrigarem a 'govern'O a formar hum exer-
ce dto de huma cet·ta :força , nunca .es·tc exercito 
cc p'0derá vir 'fi ser temível para a libercl:ade du 
cc petVo , em ·quanto bo.Hver lmm corpe de cid~
« dãos po11co inferi·or ,á férça de linha em discipl'Í-
cc na e na exercicie ·~J.a.s armas , e sempre pFompoo 
« para defender os dil'eitos do povo. Tal he a me· 

cc ,Jbol' maneh·a í:Ie substitni·r hum exet·ci•to perma-
cc· nente, e tal be a melhor segurança contra elle 
« no caso ·de existir. >> 

Assim discorreria eu sobre o o1hjeclo ; e já se vê 
que de huma maneira berÍ1 opposta á dos adversa-
rios da nova constitni·ç'ão: porque no mesmo prin· 
tipio do11de elles fazem sahir os nossos perigos e 
a nossa perda, acho eu ·penhores ·de seguranÇa. Mas 
como cnearará a legislatura nacional a questão ·? 
'He o que ' nem cu, nem elles podemos adivinhar. 

Ha tanta extra:vagancia na idéa de ver nas guat-
tlas naciqríaes o perigo da liberdade , que se não 
·sabe se deve respon~er-se-lhe seriamente, ou em 
'tom d:e escnrn·e-o; se s·e deve c•onsidet·ar cnmo ~n1m 
simples 'ensa·io de swb t1'leza , semelhante .aos para-
·doxos dds ota·dores- huun ttr'tificio de almas perfi-
'das- pa!'a iTtsp:ira.r desconfiança de qualquer ma-

1 

nerra 'qne seja , Otl como O e!féilo real a c fanatismO 
.politi-co. Onde hc que terminat.táõ os nossos sustos, 
se na o poà:ermos'iiar-nos n·os· nossos !lUtos, nos ··nos-
sos irmãos, nos nossos visinhos e nos nossos conci-

} ., 
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daduos? ~ue somh:Va ~e 1pe.rigo p.6de h.a,'Ver· ~a · par; 
te de homen:S todos os dias, confQp.didos com os 
seus compntt,iotas, ,e que p;n1ticipuo com elles dos 
mesmos· sentimentos , das mesm.as opiniões , dos 
mesmos interes.ses e uos mesn1os habitos ? A qQe 
receio Legitjmo ·póde dar h1gflr lil pod!'lr confiado á 
UniM ·de pt·e~crever a organisação das guardas na-
cionaes , c de exigir o . seu serviço nos Ci\SOS ne-
cessarios, hHma v.ez que es. Estados particula•res 
ftquem, ·e@.m a ·nomeação exclusiva dos officiaes ? .Ain-
da quan.do· heuvesse motivo plansiveJ , ;;t descon-
fia.r dra suJ' eiçuo, ~lesta for·c~~~~- · . i,,_ · 

-"'~-'9, I> 'i:p:J "' IJ 1\ I i I 7 " 
-émb.ora or..ga.nisacla eles y ~~lf'M.~ quella manetr:i,f /~ '~ 
unica circumstancia d /~"'m os offi ciaes nome<H:toíO~' 
pelos Es·ta.dos devia fa· -lo immediatamente c. e s E~r ;cn~fi )' 
·pm:q·ne só ,clln, sem :.1 1~ )-lJ t1 nenb~m a ouL t· a ,i!<ba~-J 
-tana .par.a segmm0hcs .pt• · f.cJOlft'fl~~h.c;Jf 
-sobt1e os corpo ~ . - ~ 

Quem lê algm~ s dos ,esét'iptos p~1blicados coDtt•a 
~ .consLiL~lÍ~üo, jnlgíl qne es tá lendo romances ou 
JCont~s 'lnal ;arr-anjaclos, ónde, em lqgat· ·de imageJí!S 
1Daturaes.e flgJ•adaveis, não encon tra sen ão f~ntasma.s 
-disfonmBs , 

1lwrpyas, F141;ias, Gm·gonas, JJfege?'ets, 
.qp.e 'd~sfigu~ão quanto rept·esentáo, e q·uc trans.for-
Ilil'fLe em monstros tugo e que t,.ocão. . 

.P:~ra arnpstra d.0 que ,djzemos , b as ~ a ap ontar as 
-stJggestõ.es exagerad;Js e inverosímeis, que tetJJ tido 
J.ugar ,relatí.v-:J;mente' ao podct• de exigir o serviço tbs 
guardas nacionaes. ((.As de New-.hlampsbire, dizem, 
·maroharáÕ Jp..§!ra n Gc01:gía, <1 S de Georgia pm·a New-
Hampshire, as de New-York para Kentncky, as de. 
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Kentucky para o lago Champláin; e até mesmo ai 
dividas da França e da Hollanda seráõ pagas com 
guardas nacionaes, em vez de ducados e de luizes de 
ouro. Huma,s vezes h e hum grande exercito que h a-de 
destruir a liberdade do povo; outras ve.zes as milí-
cias da Vlirgini:~ seráõ arrastadas a 5oo ou 6oo' mi-
lhas da• sua patt·ia para it·em domar a pertinacia' re-
.publicana de Massachusetts, e as de Massachusetts 
séráõ rranspot·tadas a igual distancia para humiliar 
o or·gulho aristocratico da Virgínia. » Quem extra-
vaga até esle ponto, pensa sem duvida que não ha 
sonho ou absurdo que a destreza ou a eloquencia 
não possa f'azet' adaptar aos Americanos como infal-
liveis verdades. 

Se deve existÍt' hum exercito para instrumento do 
despotismo, que necessidade terá o governo de guar-
das nacionaes para o mesmo :fim. E senão existeexer-
cilo, a crue outra p<~rlc dit·igiraõ de melhor vontade_ 
os passos as guardas nacionaes que elle chamar para 
carregar de ferros hum a parte dos seus concidadãos, 
do que contra os tyrs.nnos, autores de tão culpavel 
e extravagante projecto, afim d~ esmaga-los no meio 

, das usurpaç;ões q~1e meditão, e de dar hum exem-
plo da justa vingança do povo irritado e furioso? He 
este o caminho dos usurpadores quando querem 
sujeitar huma nação numerosa e illUstrada? Costu-
mão elles encetar a carreira com àctos de poder extra-
vagantes e desprezíveis, que não podem senão attra-
bir-lhes o o di o e execração universal? Tão exoticas 
supposições não são advertencias de patriotas illus-
tt•ados a cidauilos jllustrados; são visões incendiarias 
de.faccio sus detiCOJll.eules ou de cnLhusiastas em deli· . 

I~ 
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rio. Ainda quando· quizessemos suppôr os chefes do 
concelho nacional dominados pela ambição a mais 
desenfreada, seria impossível que jamais se determi-
nassem pelo emprego de meios tão absurdos para a 
execução dos seus projectos. . 

Em caso de insurreição ou de invasão, poderia ser 
natUl'al, e até util, fazer mat'char as guardas nacio-
naes de hum Estado sobre o territorio de outro para 
repellir hum inimigo commuút, ou para defender 
a rcpublica dos perigos de huma facção ou sedição: 
tal foi muitas vezes o caso durante o curso da ul-
tima guerra ; e mesmo a necessidade deste soccorro 
reciproco foi hum dos principaes motivos da nossa 
associação política. Ora, se o poder de dirigir-lhe 
os effeitos fôr confiado ao concelho da União, por 
certo qu~ não Leremos que temer esta cobarde in-
differença q~1e adormece tantas vezes a attenção so-
bre os perigos de hnm visinho até o momento em 
que a imminencia do mesmo perigo vem lançar na 
balança tao pou«o sensível do dever e da affeiçao a 
necessidade da defe~~ 

· -?'~rm~~~ /' <""''' ·'lf~ ~~* r <iJ :\\ 
~ ~~-'\r • . })~!li 

l1tt:l mlt~ 
~!l1J~~ -
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CAPITULO XXX. 

Jilos tributos. 

·.Como, segundo já fica obser-vado, o govemo na-
oi:ona1 de,ve s.er an.~orisado ,p.ara pro-vm·:ú sustentaçãe 
(ta-5 oo,upns· n.a.cion:aes, claro esltt qnc t0das as !ilesT 
pezas •rnecess,ar;Ías parn "levantal' tt·opas, -coostruit· 
es'(_[uaeh·as e esq•u1pa-1as" ou .q.uaesq1uer ,o.ut;t·a-s, .de 
algum mo.cl0 ·t·elativ-as a at'l'anjos e :operaç'ões m'ili-
tares, ficaráõ corrend0 .pGr sua COlHa: q:~a.s l,lã<;J 
são estes os unicos objectos de finanças a que a au-
toridade da União deve estender-se; cumpre que a 
folha civil fique tamhem comprehendicla ilo circulo 
dás. su-as attribuições, assim ·como as dividas já con-
trahidas, ou que viet·em a sê-lo; em huma palavra, 
tudo quanto he relativo ao emprego dos fundos do 
thesouro nacional. A consequencia disto he que na 
organisaçTio do govemo deve entrar o poder de im· 
pôr tt·ibutos de qualquer maneira que seja. 

Com razão se considera o dinheiro como o pt·in· 
·' ci1)io vital do corpo político - como n mola esscr1-: 
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cial de ~~ue depende a sua cxiste11cia e m.o:vim~n·u), 
e que o põe em e·stado de desempenha.r as suas fun·c-

~ ·çoes mais essenciaes; e por este motívo, o podet• de 
crear huma renda propor;:ionada ás necessidades e 
às faculdades do Estado, pó d-e ser considera·do cem o 
'lmma p~1<te ·essencial de toda a conslitt;Iiçuo. Sen1 
·esta condição indíspensavd, de dnas hum a: ou o 
;p·o·v·o ~1a-de ficar ·st1jei'to a h uma depredação conli-
•m1a, por fnlta de meio appropriado ,pal'a occol'rer 
á·s necessidades puhli>cas, ou o governo ha-rle cahir 
em atrophia, seguida de morte prómpta. 

No :impet·io ottomnno, 0 -soberano, ainda que a 
outros respeitos senhor da fortuna, e ·até da vida de 
seus V:llssallos, não tem d-ireito -de impôr hum novo 
tributo; mas e resultado he que os Bachás temam-
pla faculdade para esljl1agar o' povo ú discriç'ão, c 
que -em desforr-a o soberano arranca élelles as sern·-
1nas ·necessarias para as suas necessidad-es e do Es-
ta•do. Por semelhm~te .moti-vo cah" _u,a,..A.t~a o 

·governo.da União ~m.tales ~:,~Si~~~' 
pouoo <11sta da anmqmlaç.~-~b'l'u.ta. Quem poá'el-4.:;? ~ 
ria d1t!!Vida~ crue em arnbof(fti;S paizes 11'l1~1a aator.i'- ~ ' 
·daile sn·.fficJenle pa;ra pro v o ~stado -de rendas pro- · · 
porcionadas ás suas neces · . Wde!t'!honvessc de .ce:Jjl- l!i 1 

trih<nit· para a felicidade do ·P . -*~!JU{}ft{~ C~· ,..,,.. 
A ·confede•raçã.o a'Ct'H:Jl, fuaca - con : · rtf,~ 

im..1gir~ada .pa•ra coaferir aos Estados~Unides ·e poder 
mim1ta•éle de satisfazer as ·necessi·dades' i(ileCmllÍatÍa'5 
-da Uni-ão; ,mas ·como se ~rahnlbava sobre hum prin:-
·cip,io falso, flcl'm a ;intenção ,inrei11anrente fllnstra(b. 
O ·corrg.ress·e, p·elos artig0s do nosso a.cto de união, 
'tem autoridade de fi~at·. e de e'Xlígir us somma.s ·que 
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lhe pat•ecet;em necessariils para ns despezas dos Es-
tados-Unidos; e as suas requisições, quando são con-
formes com a regra de proporção estabelecida entre 
os Estados, são paFa elles constitucionalmente obri-
gatorias. Não se lhes permitte o direito de discutir 
os motivos da exigencia que se lhes faz; e toda a 
sua autoridade se reduz á escolha dos meios para 
verificar o pagamento das sommas pedidas. Entre-
tanto,. ainda que esta -proposição seja incontestavel 
-ainda que a usurpação de tal direito seja huma 
solemne int'racção .. dos artigos da União- ainda que 
raras vezes óu nunca elle tenha sido de facto for-
malmente invoqado- nem por isso tem deixado de 
ser constantemente exercitado, e o será sempre em 
quanto as rendas da confederação dependerem da 
acção imrnediata dos seus membros. Quaes tenhão 
sido as consequencias deste systema, as pessoas me-
nos instruídas do nosso estado político o conhe-
cem, e já nós o temos sufficientemente desenvol-
vido em differentes capilulos deste tratado : Iw huma 
das causas que mais tem concorrido para redu-
zir-nos a hurna situação que tanto nos homilia, e 
tanto motivo de triumpho tem dado aos nossos ini-
migos. 

E que outro remeclio póde ter esta situação se-
não a mudança do systema que a produzio- o falso 
e ruinoso systema das quotas e requisições? Que 
outro equivalente substituir 11 este ignis fataas em 
finanças, senão o direito concedido ao governo na-
cional de levantar as suas proprias rendas pelos me-
thodos ordinarios de lançamento, adoptados por 
qualquer governo civil bem organis'ado? Não ha 
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objecto sobre que homens destros n::lo possno de~a-
mar com alguma apparencia de r íl-J ã·~~in'lln . 
homem de boa fé poderá ingj-~ ~[\robilie o a&lr~~l4_~ 
livrar dos abusos e embar:W·o~'r'dultantes de hum t/~~ 
methodo tão defeituoso de lil~l~entar o thesouro pu- e.n) 
blico. Os mais intelligentes 'V-tJ'Sarios da nova cons- ~AI' 
tituiçao reconhecem perfeita ~tO 'f .. . ,~~_~ ;:?' 
mento; mas querem cohonestar S,tG· - -

distinguin,do os tt·ibutos em interiores e oxtm·Íores: 
os primeiros que,rem que fiquem reservados aos go-
vernos dos Estados; e os segundos, que são os tri-
butos sobre o commercio , ou antes os direitos so-
bre as importações, declarão que consentem em con-
fia-los ao concelho federal. Esta distincção ,viola• 
ria o principio fundamental de que todo o poder de-
ve ser proporcionado ao seu ohjecto, que he o prin-
cipio da boa política e da boa razão; c por ella ficaria 
o governo geral debaixo de hum a especie de tutela 
exercitada pelos Estados p articulares, incompatível 
com todas as idéas de energia e de vigor. Haverá 
alguem que pretenda que os unicos impostos sobre 
o commercio sejão sufficientes para as necessidades 
actuaes ou futuras da União? Reunindo a divida ac-
tunl, domestica e estrangeira, qualquer que seja o 
plano de amortisação imaginado por quem tenha al-
guma idéa da importancia da justiça e credito pu-
blico, aos estabelecimentos por todos havidos por 
necessarios, não he possível esperar que este unico 
recurs_o posto em obra pelo mctbodo mãis produc-
tivo, seja sufficiente, aindà para as necessidades pre· 
sentes. Quanto ásfuturas,nem he possível calcula-las 
nem limita-las; e r pelo principio, tantas vezes rep'ro-
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d112lido, o poder estabelecido para satisfaze-la·s 111\:o 
pMe soffrer limite!>. He maxima altamente confir-· 
ma da pela-histonia .do gene.t·o hBmano: Q-ae na mar· lí' 
cita, nattwal das cousas as neçessidades de lwma, na;-
çt'bo, e1.n qualgue1' época que seja da sua existencia, 
sito, pelo menos, iguaas aos seus ·recuTs.os. 

Dizet· que as necessidades accidentaes podeal! se:r 
satisfeitas por meio de recp,risições dil'igidas aos Esta-

. . çlos, por hum la,do he recenhecet• qne não póde ha~ 
ver confiança neste systema, e por outro he alén1 de. 
certos limites. Tod9s os que tivet·cm-ponclerado com 
atlenção os seus vici.os c ahsurdos dmnonslrados pe· 
la exl>erieH<?.ia , .e iwilividuados no curso desta obra,. 
devem sentir huma repugnancia invencível em e'X.-
·pôt·, .ele qnalqum· mancit·a que seja, os interesses da 
nação aos seus effcibos. Logo que e1le seja posto em 
activida'de, a sua tendencia infallivel será pat·a debi-
litar a lJn·ião, e para semear o fel'lnento da discm·dia 
e da rivalidade entre a cabeça federal e os membros, .> 
e até enL1·e os membros lmns com os outt·os. Como 
p.ódc cspet·ar-se que este methodo satisfaça mais se. 
guramente ás necessidades accidentaes do crue .tem 
satisfeito alé agora á totalidade da~ necessidades 'da 
União? Quanto menos se exigir aos Estados, tanta 
menos meios ellcs teráõ de &atisfazer ás exigeaczias. 

~c as .opiniões dos que admitlem a distincção aci-
ma n1encionada fossem admittidas, dever-se-hia con-
cluir qt1o ha nos negocios economicos de hHma ua-
Çã() hum, ponto onde se dev-e parar e dizer: Até aqui ' 
deve conll'Íbuir-se para a felicidade do povo, satis-
fazendo as necess,iclades do governo; e tudo o q1ue 
vai claq-ui pal'n dinnte ilã~ IiHI!lrece os nosses cuid!\;-
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(1ós tlen'J' a' rH:rs§a ·inctuietação. Como he passível qQe 
lutm goverrio mal socco-rriào e semp·re necessibado 

}, possa clesempenhar o fii.m da soa imstittl!Íção, pt'f!l'Ver 
a segt:t'rança da republica , manter a sua· reputação 
-e acc'el'erar a su'a prosperidade? Como j)Oderá eHe 
jama-is· te·r energia e est.abilidade, dignid á>de e cre·-
drto, confiança inberiHr'e Cf:lDsideração cxteri'0r? Co-
fiO' póde à sua admitlistt'ação ser outra CO't ~-pão ... - ---~)Q, 
hum tecido· de cxpediefltes }ent~f!in:of0r.\'}~ e,[Jf!PjiiJ ''·"-
gc.mhosos? Como póde ell.e deixa~d;G~~~ciih. ea>r hti'm /;f 'à~'-~ 
selíi num'ero de vezes as st1a ~·ga•çoes ás neeessi-· ~ 
d·ades urgen·tes ? (i o mo pó elle et1lprehender e · 
cxce.utar piaMos liLeraes e ex ftls ll.e publica feH- «.. ~ / 
cidade·? BfBUOTit'R't~~é~ 

Vejamos qnaes serião os effeitos '"'~ · ~~~~ 
ção semelhante na primeit'a gue!'l'a em que nos achas-
s-emos empenhado's. Supponhamos, por exemplo, 
qae a renda dos direitos sobre as importações h e· snf-· 
ficiente pat'a o pagàmento da divida, e para as d'e's-
l)ezas da União em tempo de paz. Nestas cit'cums-
tancias ' declara-se a guerra. · Como · de.veria obhir o 
govemo em semelharlte posiÇão? ·Idstruido pela ex- · 
périencia do pouco · fruclO das requisições-'- sem1 

meios de procurar-se novos recursos por sua pro--' 
pria autoridade- forçado pela consideraçao do pe-
rigo publico, não se veria elle eedu'zido a ti expedien-
te de distt'ahir para a dcfensa do Estàdo fundos des 
tinados para hum ohjecLo detél'minado? Nao se vê 
como o governo poderia escapar a semelhante alter-
nativa; e logo que t'!l exped'iente se adaptasse, a cá- _ 
baria· o ceedito publico no prop·rio momento em que\ 
elle vies'se a S'er: essenci-al á segurança flu}Jlica. !ma}.. --. 



ginar qne em semelhante crise se poderá prescindir 
de credito , seria o maximurn da prevenção. Segun· 
do o modo actnal de fazer a guerra, as · mais opu-
lentas nações sao obrigadas a recorrer a empresti-
mos consideraveis; e hum pa.iz tão pobre como o 
nosso, por muito mai~ forte ~az!io. Mas (1uem que-
reria emprestat· a h uma na ção que fizesse preceder 
a abertura de hum empresLilllB- nor hum comporta-
mento . que destruísse toda, a confiança qne se podes-
se ter nas suas medidas ·para pagar? Os empresti-
mos que huma tal nação chegasse a obter, t,erião por 
certo tanto de limitados~ como as suas' condições de 
onerosas: serião feitos debaixo dos mesmos princí-
pios com que os usurarios emprestao aos devedores 
trapaceiros ; com mão avara e com interesses enor-
mes. 

Talvez se imagine que a mediocridade dos re -
cursos do pa'iz forçará sempre, no caso de que se 
trata, o governo nacional a dar outro destino aos 
fundos que já se tem detet·minado, ainda no caso de 
ser investido de poder illimitado para impôr contri-
buições .; porém duas consi'Clerações hastarâõ pat·a ti-
rar todo o susto a este respeito: hum a he que Lodos 
os recursos da nação hão-de ser empregados em sa-
tisfazer as necessidades da União; e a outra, (p.le se 
ainda assim houver deficit, facilmente será preen-
chirlo com emprestimos. 

Quando o poder de creat' novos fundos por meio 
de impostos novos, habilitar o governo para contra-
hir os emprestimos que as sqas necessidades exigi-
rem, então, tanto os estrangeiros como os naturaes 
porlerâõ ter, nas suas· promessas alguma confiança ; 

> 

> 
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mas fiar-se nas promessas de hum governo, que, pa-
ra achar os meios ele cumpri-las, depende de outros 
15' não h e possi vel, sem hnm gráo de crednlidade 
que raras vezes preside ás convenções pecuniarias 
dos homens' e que se compadece mui pouco com a . 
penetração (tão p,erspic'az !) da avarez~ . . 

Estou ccrtp que reflexões desta natureza f~ráõ pou-
ca fortuna com aquelles que esperão ver realisados 
na America os pt'ddigios ~aos tempos poetic;:os e fa · 
bulosos; mas aquelles que não pretendem que nós 
sejamos isentos das · vicissitudes e desgt'aças com-
muns a todas as nações, não as julgaráõ indignas 
de attenção seria. Estes devem ver com penosa in-
qrtietação a. situaçfto actnal do seu paiz, c pedir ao -
céo q,ne desvie delle os males com que a ami.Jiçfw e 
a vingança podet'Íão fac.ilmenl(l acabrunha-lo. 

~'OMO 11, 

' \ 
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CAPITULO XXXI. 

Continunção do mesm o assmnpto, 

,, 
(I'OR ~rn. llii&IJLTON,) 

Em toda c qualquer discussão ha certas ve:vdades 
primas donde dependem todos os argumentos se-
guintes: a evideneiu destes pt'iucipios, antct'im' a Lo-
da a reflexão, necessita em certo modo o asscntimen:-
to da razão; e quando elles não pt'oduzem este cf-
feito, ou he por,faltu de percepção, ou por influen-
cia de algum interesse, paixão, ou pt'ej uizo qual-
quer,, Desta,.natureza são ceetos axiomas geometri-
cos, como por e'xemplo: que o todo h e maior do 
que cada hum a das suas partes; que dnas co usas 
iguaes a hum a terceÍt'a são iguacs entre si; que duas 
linhas rectas não circums.c~evem espaço; que todos 
os angulos rectos são igna<:S entre si. E da mesma 
natureza suo estes princípios de política e de mot'al: 
qüe não ,pó de haver effeito sem causa; que os meios 
devem set' proporcionados ao fim; que todo o po -
dct' deve seguir a razão do seu oJJjecto; que não he 
possível dar limites a hnm poder destinado a produ-
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zir hum efl'eito, ao qual também não podem pres~ 
crevm·-se limites precisos. · Ha aiadw ngstas; dpas· ui-
tinias sciencias onll·as verdades que, se lil.ão pod{jm 
ser class~ficadas como axiomas., são, pel(i)l menos c,on~ 
sequencia,; tão dit·ectas delles ~~lif1~ · ' 
prehendet: e ~ão conformes ~s~~~e~·~o .h ~tJt.~~ 
so, os mats stmples e natm! _ ~·'il[ue determmão .o as. ~ 0 
sentimen,t<a de todo o espiF~' o fegul~r e despr~v~nido lfr.J 
com hum gráo de força e . • on tcção qt1as1 tgua}- ~f 

mente it:resistivel. - . . · ·· tl''J'M~'() f~ .... ~ 
Os objectos, das dtscussões ge _· ~~ .... 

perfeitamente ~solados destes intm·esses' qÚel poem 
em ~1ovimento as paixões irregular.es do ao.t~ação •lilt;J -' 

mano, que os ho 11nens admittem sem di.ffiouldaàe não 
somente. os mais simples theoPemas des.ta seienoia, 
mas ainda aquelles 'p::11'ad0x0s ahslt·uses, que·, posto 
que susceptíveis de demo.nstração·, contPadizem as 
idéí!S naturaes que o espírito, sem. auxilio da instruc-
ção, se fot'maria das cousas. A di visibilidade da ma-
leria ale o infinito, ou, por Olltt•as palavras, a divisi. 
hilidade até o infinito de huma cous.a :finita, e~ten• 
dendo-se até os mais imperceptiv:eis a tomos, he hum 
ponlo reconhecido pefos geometras; e, comtudo, 
não he menos incomprehensivel ao senso commun{ 
que qualquer des tes mysterios veligiosos, qontl'a os 
quaes os ataques da incredulidilde tem sido com tah 
ta deslt'eza dit·igiclos. 

· Mas em moral e em política os' homens são. muitq 
mais intrataveis; e a sua resistencia, até certo p,on· 
lo, he uLil e razoavel: a desconfianç.a e o exame são 
a barreira natural contra o ervo e a impostur11. Est-a 
resistencia , porém , p6de ir longe em demasia ; e 

~ 
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assim acontece todas as vezes que degenet'a em obsti-
nação, ou em má fé. ' Não póde exigir-se que os prin-
cípios de· moral ou de política tenhão o mesmo gráo 
de certeza que os de mathematica; mas sempre tem 
muito mais dó que naturalmente se estaria disposto 
a conceder-lhes se nos regulassemos pelo comporta-
mento dos ho'mens em certas occasiões : a ohscu\·i-· 
dade· existe mais vezes nas paixões e nos prejuízos 
de quem discone, que no objecto de que se discor-
re. · Muitas vezes os homens não d~ixão á sua razão 
a liberdade de se desenvolver; e deslisando-se pot' 
caminhos' errados, emb-araçao-se em pala v r as e per-
dem-se em snbtil(:}zas. 

, E que outr~ razão, a serem _sinceros os nossos 
advevsarios, poderia apontar-se para que proposi-
ções tão evidentes como aquellas que provão a ne-
cessidade de conceder ao governo geral poderes illi-
mitados em materia de impostos , achassem oppo-
sição entre pessoas de senso? Ainda que estas pro-
posições tenhão ja sido completamente desenvolvi-
das ·, não será, por ventura, fóra de pí·oposito re-
capitula-las antes de entrar no exame dos argumen-
tos que se oJierecem para comlJatê-las. Eis-:;1qni a 
sua suhstancia: 

HtJm governo deve· conter em si mesmo todos os 
poderes necessarios para desempenhar as funcções 
commettidas ao seu cuidado, e para executar as em-
prezas, por cujo successo ·h e responsavel, sem ser 
dirigido por qualquer outra influencia que não seja 
a do hem g.e·val, e do respeito para a opinião pul>li-
ca. Logo, como a funcção de olhar pela defensa na-
cional, e de segura!' a paz publica contra as violen-



--21 
cias exteriOl'es e domesticas, exige precauções rela-
tivas· a casos c perigos a que não podem assignar-se 
l~mites, segue-se que o poder · encarregado destas 
precuuções tambem não póde reconhecei' outros li-
mites que não sejão os das exigencias da na'çuo' e os 
dos recursos do Estado. Mas, como não he senão 
com dinheiro qde podem adquit·ir-se o's meios de sa-
tisfazer as necessidades da nação, forçoso he con-
cluir que o poder de procura~lo deve ser comprehen- . 
diclo em toda a sua plenitude no podet• rle._~a.tiafu]:....Qr 

~D ~· 
a estas necessi~ades. E como a ~ll~í~dst~hd·'~;wf~ff.'PU/-1':""~ do com a pratica para ~rova~f1ltí·~~6~po er e •arre- <.~ ~-\ • 

cadar as rendas ela Umão h~· ~sor10, todas as ve- O ·. 
zes que fôr excrcitac:o. sob r - os Estados partícula-' . c.~ )J 
res como corpos pohtiCOS , se r -SC}ilUe O govern!) 1/!/jl 
federal deve sú investido de po - ~~_tllf'I{ilOl'f-lii J-=;íl.r? . 
impôr tributos, segundo as fórmas ~ · · 

Se a expericncia não demon~trasse o contrario,era 
·' hem natural concluir qu~, fundadas em bases tão 

evidenles as vantagens de conceder ao governo fede-
ral poder illimitado em ma teria de tributos, não tem 
necessidade I) em de novas provas, nem de novas expli· 
c ações; mas o facto he que precisamente contra esta 
parte do plano tla convenção he que os seus antago-
nist.as, longe de acquiescer á exacliclão e verdade 
dos principias em c1ue se funda, dirigem os princi-
paes esforços do seu zelo: torna-se, pois, necessa-
rio examinar os argumentos de que se servem. 

Aquelles que parecem ter sido pt·eparados com 
mais cuidado para este fim, dizem em substancia o 
seguinte: 

« De que as necessidades da União nuo rodem ser 
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« ci~cun'lscfiptas em limites prccÍsCls, nã·o. póde coÍl-
l< duir-se que 'ella deva gozar de poder illimitado 
« pàta impôr tribútor .. Tambem h a necessidade ele ,';<'. 

. « rendas para os objectós de, administração loc·al, 
« assim ·como para .bs ela União; e os primeiros são · 
(( pelo tnenos de tanta importantia ctnno os ultimos 
« para a felicidade. do povo: não h e po1·tanto me-
« nos necessario qn'e os governos dos Estados tcnhrre 
« á sua clisposíÇão os mei-os de satisfazer as suas ne-
'«. c~ssidades, elo que o govern·o federal os da União. 
<< Or·a, he evidehtc que o podet• illimitado de i·mpôr 
<< tributos, ·c'Ollcedido a este ultimo, poderia priva\•, 
<< e privaria provavelmente os pt·imeiros d-os meios 
« de segurar .. se as rendas de que }Hecisão, e os po-
« t·in em completa dcpendencia 'da legislatura na-
'« cional. 'Como :~s leis da União devem vii.' a ser a 
« lei suprema do paiz; ·C como a União eleve ter o 
i < 'direito de fazer tod·as as leis necessarias para o 

· « t'xe·rcicio dos poderes d~ que ha-de ser investida, 
<c cla'rb está q'ne o governo nacional poderá em todo 
« o c·aso aboli!' os impostos estabelecidos para oh-
« jedos 'cl'e ·administração loc;,l com o pretexto de 
<c que sb achao ·em opposiçao com aqnelles qnc ti-

verem sido pot· 'elle mesmo estabeleci·clos: alle-
« gar-sê-ha a neéessidade de o fazer para se!!im:ar a 
<< arrecadação elas rendas nacionaes; e por este mo-
t< ·do 'todus os 'l'ecm·sos provenientes de tributos se 
« iráü fazendo monopolio do governo fe·deral, até 
te 'C'OIDpleta ex'clnsãb e final deslt'llÍÇãO dós gover-
c- nús 'elos 'Estadns. n 

Eslc modo de discorrer ora suppõe nsUI'pação 
iro go·vcrno nacional, ora parece indicar some'ntc os 
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exl'ettos l'lattu•aes uo exers1<fi~onsttlti<:10na os lH>• Y 11 
d. 11 a· l,lfi s 1 • · ""f:J ~ et·es que 1e evmn ser co~ taclos. 6 de Jatxo d·es- · - ~ 

lte ultimo pento de vista he~c 1~ il~mos acredi~-i ~- ~ . . ·a l d ... lii .. rnl,T"~ '" . na _ s'mcer1 a c e e ·seus autores. ~;lf;. -~~ 
Des·de o momento em 'que nós ni:i-símt~'\l~s 

a C@njectmas so1Hc usurpaç-ões elo governo federal, 
pt·eeit1Üa.r-nos-hemos em hum abysmo sem fundo, e 
ficaremos f6ra do alcance de todo o racioci.L1io : a 
im~ginaçã'O p·ó·de vag·at· ú sua vontade até se pct·der 
em: him'l hllJyrinlho inexl·ricavel., sem saber para 
·e ·'r'l~le s€ volte ., afim de escap-ar dos fantasmas po-r 
-el'l·a mesma creados. Sejã.o qnaes forem os limites 
ou as J;NOmirficaçocs étos podeees da União ., f.acil h e • 
imaginar huma serie scm1 fim de perigos possíveis, 
entt·cganclo-nos a bnm exr~csso de desconGanç:~- 'c 

ele timiclez até cahirmos n'hum cslado incuravcl iie 
sccpticismo c de irresoluçüo. Uepilo o que já disse: 
as ohservaçõ~s sobre flCL'Ígos- de usurpaçao devem 
recahh· sobre a ot·g;::misação c eslt·uctura do. govemo, 
e não sobre a exlensao elos seus poclet·cs. T:nnbem 
os govemós dos Estados, pelas suas constituições 
primitivas, são investidos da plenitude ela solHH'aBia: 

: e end'e está a segnrança contra as ·sti-a:s lil,.;l ll·rp,a-ções? 
Na sua fbrma, sem duvida, c ' na necessid-ade 
que aql)elles qne exet·citão as suas f~mcções 

hrtO-de ter ela confiança elo povo. Logo, se a fót·ma 
que se quer dar ao govemo federal h e tal que, de-
pois de madmo exame, deva pt·oJuzir a mesma 
segurança, não pó de bavel' lugat· pat·a receios de 
.usurpação·. 

H e preciso não esquecer que os govet•nos dos Esta-
dos não hão·de ter nlenos tendencia pm·a usnrpar os 
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direitos da União, que a União para apoclerat'-se dqs 
clelles. Agora, quanto ao lado por que se declarará 
a victori.a, depende da efficacia ·dos meios que cada 
partido empregar. Nas rep ublicas a força está sem-
pre (10 lado elo povo; e tudo nos leva a crer que os 
governos elos Estados teráõ sempre mais influencia 
sobre cllc. Hc pois de suppÔt' que o resultado do 
combate serú desfavoravel a União, e que mais fa-
cilmente os membt'OS obteráõ usurpações sobre a 
cabeça, elo que o contrario. Mas he evidente que 
touas as conjecturas desta natmeza não podem dei-
xar de · set' extremamente vagas c falliveis; e que 
h e mais seguro ah amlona-1las inteiramente, e fixar 
toda a nossa attcnçflo s-obre a natmeza e latitude 
dos poderes concedidos :10 governo, taes ,como ellcs 
se achão delineados na constituição. O resto deve 
set' deixado {t prudencia e fit'meza do povo, que tem 
nos mãos a balança, e que (devemos espera-lo) 
terú sempre cuidado de manter o equilíbrio consti-
tucional entre o governo geral c os dos Estados. 
Aclmittiuo este principio, qne he evidentemente 
exaclo, nflo será di1Ticil dcsl.ntit· as objecçõcs feitas 
contra o podet· illimitaJo em lllateria de tributos, 
concedido aos Estados-Unidos pelo plano da Con-
venção. 
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(1'011 l\lR, 11AMILT04'i•) 

Aindíl que eu esteja mui longe de acreditar que • 
o poder concedido á União venha a ser perigoso aos 
Estados, influindo sobre as suas operações em ma-
teria de impostos, porque estou certo de que a 
opinião publica, o receio de attt·ahir-se o resentimento 
dos ditos Estados, a convicç1io da utilidade, e mes-
mo necessidade das administrações locaes para oh-
jectos de intéresse local, hão-de oppôr ohstaculo 
sufficiente d este abuso; quero com tudo admittir 
em toda a sua , força o _ at·gumento ·daquelles que 
quet·em dar aos Estados particulares huma autori-
dade independente e irresistivel para levantar as 
rendas de que precisão; e aclmittinclo·o, affit·mo 
que, ainda assim, á excepção dos dit·eitos sobre im--
portações e exportações , os Estados ficat·áõ conser-
vando, pelo plano da Convênção, esta autoridade 
em tocla a sua iutegrida~e e plenitude; e q~1e qual-
quer tentativa do governo nacional para restt·ingir-
lhe o exercício, seria huma usnrpação violenta l~ ,ara 
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cruc nenhum at·ligo da constituiç.ão póde dar pt·e-
texto. 

H e vct'dadc cru c a inteira consolidaçrto dos Esta-
dos em hum só governo soberano nacional suppõe 
a inteira snbor~l\naçrt'Cl dos membros; e que se al-
guns poclet'cs restarem a estes nltimos, hrto- de ser 
sempre dependentes da vontade geral: mas como o 
plano da CoHvenção nrto estabelece ''senão hurna 
união ou consolidação pat·cial, he evidente que os 

- governos dos Estados hão -de conservar todos os 
direitos de soberania qne d'·autes tinhrto, e que não 
forem exclusivamente delegados 1\0S Estados-Unidos. 
Ot·a, es.ta delegação exclusiva nrto póde existir senão 
em tres ta·s,os: ou ·quando a constituiçrto coritiecle 
hum ptld.cr ex·cJusive' á União; OH , ~lnando p-or lmm 
artigo se •concede á união hum a factlldllde que }101' 

·outro artigo he p't•bhibid.a ao·s Estados; ou quando 
fjri'almente se C'onceile á União hnma facuhladc que 
s·eria conHadir.torío ·e hn:pessivcl C(!H1C'eder ao mes-
h1o lt'lll1l_1 '0 aos Estaá'Os. Digo contradi:éluri-o e ün-
'possi ~e1, para clistingüir este" easo'particular d'} outt·n 
que tem com el~e certa analogia, mas -que deHe 
-diffeí'e cssencia1i-ssitn'amentc : faUo do caso e:Bl qne 
a é'óncurrencia •de dna;s :mloridadrcs iguacs p•ótlc 
rro·duzír co1lisões nos tlepttrtimentos da adminis-
traÇ'ão, sem c·omtudo implicar incotppalihiJicladc 
a'b'soluta em tudo qtlahto he da essencia da a·u1:e-
riatüÍe é'ú'rlstÍttl'Ci'O'nal. 0's cxe:n't]_)l(i)S s·egH~ntes l~o·dg
r'áo dar idéa destes tr'es casos de jm·isdicçrto •e·x~lu
sl-va tlb goV'ernd da lbniã<:>; 

· A p'crtultima 'élaü'stil-a 'da oitava secçrão d:o artigo 
prhneiro d)z expressamcnt'e qu'e -o Congres<S0 ·exer-· 

.· 

,,. 
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êitat'Ú legislaçcio e.1:clasiva sobre o dislricLo dcstinad@ 
para sé·~e ~o govel'no. Eis-aqui o ~rimeit'O éaso . . · 

A phmetra clausula da mesma-secção clá ao Con-
gl'esso o ·poder de estabelece~ ·e :irrecadar lt'ihutos 
sobre as' terras, assim co{no direitos e impostós 
·sobre as 1hercadorias estrangeiras c .sobre o con-
sumo. E a segunda dausulà da vigesima secção do 
mesmo' artigo deleemina .lJUC, sem O CODSenlÍm'ehto 
rlo ':Coüg1'esso, neí1hmn Estado poderá <istahelecee 
dlreit\Js sobre as importações ou exportações, ex-

- ·cepto 'se fôt' para execni;i'io das suas leis de inspec-
ção. A cónsequencia disto he qne a u'nião tem ó 
podet' exclusivo de estabelecer ait·eitos sobre as 
importações c expm·tações, salva a cx·cepção men., 
cibnada na clausula de qnc s~-oorr1o , 
·este poclct' he restringido . ,~~~raDiH~us[•ql{Çl~:;~ 
'gundo a qual os ohjeclos q1í_íti't~1Cíos nuo podem sé f!Ç)~_;'v~ 
snjei~os a dieeitos Oll ta <~S. egn~·SC qne ~.)Or e_sla % )' 
restnc.çã? o poder excl~s o ~a. Umão fi·ca recluztdo !/ 
aos clteettos sobre as unp &'~Çf;tt He ~ se~L\IW~o. ~~-
caso. ~UO, H r.."~"'~"''íi" 
· O terce-iro vê-se rcalisado üa claus~1~e 
:que o Congresso ter-á o poder ele estabelecer h uma 
regra uniforn1e ele natnral'is'ação em todos os Esta-
·aos-Unl.dos. · Que este podee geve see necessat'Ía-
·n1ente exdusivo, h e evidente; porque se cada Es-
'tado poclpsse e~LabClecer hum methodo differente, 
rlii.o .et'a possivel que houvesse regra uniforme. 

Hüm caso ·que 'p-or ventura· tem cori1 este alguma ~ 

analogia, ll)as que na realidade he essencialmente 
cli'fferente, he hllln que se refei'e á qnestãn qüe 
·actualmentc nos ocCU}Ja: fallo do poder de esta]Je-
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leccr· tributos sobre todos os outros objcclos que 
não scjão importaçocs e cxpoitaçõe~. A minha opi-
nião part.icnlar he que este poder pet·tence igual-
mente aos Estados-Unid.os e aos Estados particulares. 
Na dansub que o estabelece não ha nada que o 
attrihua exclusivamente á União; nem outra algu-
ma clausula existe que pt·ohiba aos Estados exerci-
ta-lo. Pelo eontrario, a prova directa e concludente 
de que podem faze-lo , deduz-se espontaneamente 
da restricção imposta ao poder dos Estados relati-
vamente ás importações e exportações; porque esta 
restricção involve o reconhecimento tacito do poder 
que os Estarlos terião a este respeito , se pela dita 
clausula lhes não fosse expréssamente tirado; assim 

·como tambem in volve o reconhecimento tacito do 
podee que os Estados conservfto relativamente a 
todos os outeos generos de impostos. Se assim não 
fosse, seria ao me81no tempo inutil e perigosa: 
inutil ~ poeque se a concessão feita á União do poder 
de lançat· teihutos implicasse a exclusão dos Esta-' 
dos, ou pelo menos a sua subordinaç.ão a este res-
peito, escusado set·ia restringir hum poder que 
elles não terião conservado; perigosa , porque 
conduziria á conclusão indicada, a qual, no s~n
tir dos nossos adrersarios, he c9ntraria ú intenção 
dos legisladores : porque certamente nada he mais 
natural do que concluir que os Estados devem ter 
com . a Uni{lo o mesmo poder de impôr tributos em 
todos os casos a que 'u restricção não he appli-
cavcl. 

A restricção de que se trata assemelha-se ác1uillo 
a que os homens de lei dão o nome de negativa 
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p1·enhe; isto hc, a negação de-huma cousa que in ... 
volve aflirmnção de outra: por hum lado negaçao 
do poder dos Estados para estabelecer direitos sobre 
importações- e exportações; por outro, affirmação 
da sua autoridade para estabelece-los sobre quaes·-
quer outros objectos. Seria hum puro sophisma 
pretender que se lhes tinha querido tÍt'ae todo o 
poder quanto ao peimeiro genet·o de tributos, e 
deixar-lhes a libeedade de impôr outros debaixo da 
inspccção da legislatut'a nacional. A clausula limi-
tativa on prohihitiva só diz que não estabelecet'ÚÕ 
os direitos mencionados sem o consentimento dos 
Estados-Unidos; e se houvesse de dar-se-lhe a inter-
pretação ultimamente mencionada, seguir-se-in que a 
constituição tinha admittido huma disposição clara e 
precisa, s6 pelo peazer de fazer deduzit• della h uma 
conclusão absmda, como a de os Estados podet·em 
impôr direitos sobre as importações c expot·taç'õcs 
com o consentimento ela legislatura nacional, e de 
não poderem impô-los sobre os outros objectos sem 
consentimento do mesmo corpo. Se tal t~ve.~se sido 
a int~nçã~ dos legisladores, e s , ~m-~~~ e·..-·~ 

_ esta mtenção estava pr~en~ .\~~~l'à prtmeJr,a. c1'i""it1J 
su.la que confere á Umã_o 2-:P· der geral. de tmpo~ "~\~ 
tr:butos, porq~10 se não h . Mrão a ella .umcamente? 0 H 

. V~-s~ que 'talmtcrpretaçã • 1$:> l'Wde Jnlgn_r-se ad-:- ~t- // 
mtsstvel. ' '".1<1! ' .fl~~1)\\_ .. -..-· ... ~. .::: ~ l~ f'i t~ _..:z-~J!~' 

Quanto á supposição de incom ' :' _; . , ~tre -
o poder· dos Estados e o da União para impÔt' tri .-
butos,. nao he possível sustenta-la de maneira que 
os Estados fiquem excluídos. He verdade que hum 
Estado pódc lanç(Jr soÍ>re hum objecto hum tributo 
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tal c tão grflnde qqe o Congt'cs.so ache \nconvcnicnLe 
gravar, o l)lesmo objeclo c.o!ll outro novo imposto.; 
lUas certamente niognem lhe p6de oppôr o.bstactÜQ 
constitucional a que o faça. A grandeza do tribu~o,~ 
as vantagens e inconvenientes· de. augmenLa-~o por: 
pflrte de hnm ou outro dos dons poderes, p6de ser 
para cada huf\1 delles hum a questão df;~ pmcle,n~ia ~ 

mas com toda a certeza não ha incm;npatibiliqade 
real. lle })Ossivel que a aclministração fina~oeira da, 
(jnião e do~ Estados não coincidã,o hama vez ou 
ot1tr?. nas çircumslancias, e que haja necessidad~ 
de reciproc.as contemplações; porém a alienaç.ão Q 

extinç.ção de hum clireito de soberania anterim'-
l!lente existente , deve s.er resultado de huma in-
Coll}patibilid.acle absoluta e con~titncional, e não 
da s\mples possibilidade dest{l ou daqnelle inco,nve.., 
riiente \W exercicio dos poder('\S. 

A necessidade ele duas autoridades rivaes em cer· 
tos casos he o resultado natural da <;livisão do poder 
sollerano; e o pt'incipio (\,e que todos os d.irGilos, de 
que os Estaclos não si:io expressamente privados en~ 
favoL' Çla União, lhe8 ficão pertencendo em toda a sua 
plenitt1de, não he só huma COJ;lsequencia theorica, 
des~a._ divisão, he cousa clarame1,1te reconhecida em 
todo o ~hçor do a c to çonstitucional. Quando os legis-
ladores çonceclêrftQ affirmati vamente á Un.ião pod_e.res 
geraes, tiverão todo o cuidado de inserir clausul;:ts 
negativas p4ra prohibir aos Estados o cxercic\o desses 
,poderes, sempre q~ç achavão inconveni~nte eq1 que 
elles lhes ficassem competindo ao mesmo tempo; A 
dccima secçãQ dq 1wimeir9 artigo qp_resent(l. 1,1lgnlnas 
disposiçõe~ desta ~ pa\qt~eza; e e~ta cit'çm)1Stane!a 
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indica bem claramente a intenção dos legisladores, 
e nos dá ao mesmo tempo huma regra de interpre-
tação· trrada elo mesmo aclo constitucional' que 
não só justifica a proposição que avancei, mas que 
deslr6e ao mesmo Lempo qualquer hypothese con-
tl·arin,_ 

. ' 

. ' 
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CAPITULO XXXIII. 

Continnação do mesmo assnmpto. 

(POil MR. l!AMII.l'O!i.) 

A segunda pat'le do argumento que ataca as dis-
posições da constituição em materia de tributos, 
funda-se nas clàusulas seguintes: 

A ultima clausula da oitava secção do primeiro 
artigo antor,is.a a legislatura nacional a fazer todas 
as leis necessarias ou convenientes para segurar o 
exercício' dos poderes de qne a coqstituição inves-
tio o govemo dos Estados-Unidos, ou algum de 
seus memht'OS e ofliciaes; e a segunda clausula do 
artigo sexto declara qnc a constituição dos Estados-
Unidos, as leis que elles fizerem em consequencia 
da claust~la que acabamos de citar, e os tratados 
concluídos com autoridade sua, ficarião sendo a 
lei suprema do paiz, não obstante qualquer dispo-
siçao eni contrario que se encontt'e na co-nstituição, 
ou nas leis dos Estados particulares. 

Estas duas clausulas tem produzido as mais viru-
lentas invectivas _e as mais petulantes declamações 

·'\ )\. 
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contra a constituição proposta: ambas ellas tem si-
do aprescilladas ao povo , dcsfl glll'adas com todas 
as c'ot•es da mais falsa interpretação- como instru-
mentos pat·a dcsll'ntr as suas administrações locaes, 
e pat·a anniqui_lar a sua liberdade-como hum mons· 
tro, cnjo dente assass ino não popparia sexo nem ida-
ele, gl'andc nem pequeno, sagrado nerri profano; e 
entretanto, por muito estranho que, depois de tan-
tos clamot·cs, isso pareça a quem não quer encarar 
a cousa pelo mesmo lado que nós, a verdade he que 
os effeitos constitucionacs do governo seriuo· prcci-
samcnl:e os mesmos, q :wr estas clausulas fosseni in--
teiramente omitticlas, r1u e1' se achassem repetidas em 
todos os artigos. Não são mais do que simples de-
clarações de h uma vc t·daclc que não h e possível dei-
xar de admiltit• como consequenci,~ - ._ · -. · ~--
vilavcl, todas as vezes que , ~~li,eltb~Sh dMMe)·:::.....,.,_, 
verno federativo, c qne s/ ~~··êónfet·cm podci·es 4.{/ \ 
determinados; verdade t(~~~~viclcnt~, que. m~smo ~ \~ 
as pcss~a~ m?de!'ad a~ n fi o _· ~-m onvtr sem mdtgna- J·~ 
ção a.s t~l)~l' ta S vomttadas c · l · · f~rle datH~ft }f 
constltnlçao. ~ l OTM ~ .. ;,.c, tJ. · 

Que c ousa ltc podet· senão a facu· - ~crê" '<'ltffliie'~:
huma causa·? E que he a fnculuade de fazel' huma 
cousa senão o podet' de em.pt·e0ar os meios neccs-
sal'ios para a sua execu ção ? 

Que cousa he poder legislativo s,enao o podei' de 
fazer leis ll E quoes silo os mcius de exercilat· o po-
<let' legislativo senão as leis? 
. Que Oltlra consn hc o podet' de crea1· e arreca-
dar trihulos senao o poder legislativo, isto hc, o po-
der de fazer leis parn q creaçao e . arrecaclaçao doo 

'J·o~ l o u . 3 
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tribu!.@s P E cptac.s s-ão os ·111-eios d.e -e~ereJt~:!l ésle po-
d.e.l' senão as leis ne.Ges.sari<}s e .convoni(:)J)t.es pan\ 
este'Íil)l ? 
. Basta es-tl) serie de .ques.lões para ctne se -vej.a (p~al 

he a verdadeira natureza da clausula de qne se tt·a· 
ta. Ppr aqui iremos tel' a esta verdade palp.avel: Que 
o po.der de m·ear e arreca_dar tributos he o dit·eito, 
de. fazer as leis convenientes o necessarias i) ara .Q. 

·exercício a·este podet•. E que OUl.l'U cpusa impol'ta 
esta infeliz e caLumniada disposição, senão a ~ecla
ra<fão de .que o gov,erno nacional, a quem se suppõQ 
concedido o poder de crear e de arrec.adal' tribut.o.s, 
póde, para exercitar este poder, fazer todas as lei.s 
conveniente:S e necessarias r Teuho feito particul!ll~ 
appli'cação destas observações ao poder de impnr 
tributos, porque he o (tue nos occ.upa ne.ste momen-
to, e o direito mais importante que se pretend'e con~ 
fer.ir á União; porém a mesma marcha nos condu. 
zi11ia a resultados aríalogos, se as applicassemos a 
todos os outros podet·es especificados na constitui-
ção. He precisamente para o exercício destes pode-
res que a clausula destmctiva, como por affcctação 
se lhe chama, autorísa a legislatmn nacional a fa-
zet· todas as leis que julgar convenientes e ne.cessa-
rias. Se ella merece, em algum sentido, clesappro ... 
vação, he por applicar h uma clecisão geral a pode~ 
Fes particular-es; mas se h e possível inculpa-la de 
repetição e. de redundancia, ao menos reconheça-se 
que he perfeitamente innocente. 

Povém dirá o cspi-l'ito de suspeita: E por que JilO-
tivo foi ella intt·oduzida ? Por nenhum outro senão 

I 

pelo d<;~sejo ele estahelecet' huma cantela mais fo.rte 
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C0JR~ra as. OI\YiU~çõ.cs rlaqqc.llc~ q.uc ~fLIÍ~c gcm. c(we~m~ 
os p.Ç>,çlet'c!i c1a União,, o.u s.nhll,ahh•.-sc .Jt ·e-tta~ 
·1 1 • • ..,. - ,. nr 

<;.t,ª_Y..Q legt~tn).a. A conven.çM P~'1.!-\~tfov,.a,veiJ;IieJ~~L,/ _ 
i\qn~Ue, ponto WR~Í (UQ de. clo.ut.u(~~'i'"f~~ I~Ôs {[ll0F€ll!lOS, J1.(/ 
m<tis ~wc tud_o., inculcnt'_ p~·e. escdpt.o l QU>E os ~ 
<;,O;Yli~.l,l:!\:9.,5 DOS .E_STAVOS ll}.O-J> Ai,\13An .PO~ MINAI\ OS 
AMC•Jkl\Cl~5_ DA UNL\.Õ; C em l ' ~O llll_fo.t~ tal'l!" ~ -llf 
nada r1ui~ deixar ú ioLCJ'pt·eta.ção · f4J1ftH~~-.,. · -"' 
~~In. q~1e pwlesso s.ct· o seu mo~ivo., os gf . · · 
dQ~ Q.Q.Htt·a a pJ'CCllllç.ao qtlC cl!a Lomou moslt•1io suf..l 
~icion~emoutc a sua imp.o.elancia; porc1uc est0s lllGS· 

:trlO$. &ri:~o..s. s.iio p.Pova lla dis.p.oslção. 'lue h a para. pô1·: 
«;)JD ~hwida a granrl.c e. essencial vct;clacle que eHw 
he.vo. ent vista declarai' por. ~1ei.o desta cli$posi·ç.ã0 •• 

Mas E pet•gmüar-s.e-hq aincht} quem h~ que lla-de' 
juJ:gar ela. necessidade e d<J }usliça da.s Jeis que se fi-
zerem para CJ exercic;io elos p.oclct'OS ela Unia o? ]Zm 
primeip'?. logar. l'Cspondo quo esta di:ffiouldacle re- ' 
caho, tanto sohre a si.mples delega<?ãO destes pode-
res, corno sobtXJ a clausula quo declara u sua 'natu-
reza ;. e em segundo lngat' digo qne, do mesmo J.no-
do que a quahp1ct' outro, ao governo nacional tocà 
julgnl' om i)rimeira inst,woia do u&o que deverá fa: 
zer dos seus pocl<.wes, ficando este jnizo· submelticlo 
em ullima np.pellação nos seus constituintes. Se o 
govor.no fcclet•n l ult11apassar os jmtos limites d~t sua 
uutoricludc, c fizet' uso tyr·annico dos seus poderes, 
o povo que o. Ct'COU o reduzirá ao padt·ão pdmltivo, 
e tomar{t, pat'a reparar a injmia feita ú constitui-
ção, as medidas 'sugg;oridas pela necessidade c ap-

(t) Esta pFoposição na booa do mais decidido apologista . do 
systema ·l'ederatiYo !J1CI'ecc ser ponderada com summa rellexao, 

• 
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provadas pela prudencia. A justiça de h uma lei, cons-
titucionalmente fallando, deve ser semprQ determi-
nada pela natureza dos podm·es em qne se funda. 
~upponhamos (o que não he facil admittir) que por 
interpretação forçacla da sua jurisdicção, a legisla-
tura federal tentava mudar as leis de successuo de 
hum Estado : não era evidente que tinha ultt·apas-
sado os limites da sua autoridaue e invadido o di-
~eito do Estado em questão? E se debaixo do pt·e-
texto de collisão com as suas renclas, o governo ge-
ral quizesse abrogar huin tributo local imposto pela 
autoridade de hum Estado? Nuo era Lambem evi-
dente c1ue havia neste caso, elo mesmo modo que no 
primeiro, invasão do poder relativo a esta especie 
de tributos, que a constituição claramente concede 
aos governos particulares (*) ? Se úisto ha duvida, 
he preciso agt·adece·lo a estes at·gumcntacÍores cheio& 
de falso zelo contra o plano da convenção, cujos es-
forços não tem servido senão para tomar obscmas 
as mais simples e evidentes verdades. 
~ Ohjecta -se ainda que as leis da União hão-de vit• 
a ser a lei suprema do paiz. E que consequencia se 
quer tirar daqui? Que serião todas as leis se snp?·c-
mas nfto fossem P C ousa nenhuma. A palavra lei, 
na propria forç.a do termo, já inclue em si a idéa 
4e snp.remacia; isto he, de regra a que devem ollede-
cer"todos aquelles para c1nem he feita: he huma con-
sequencia necessat·ia de toda a associação política. 
Se hum certo numero de indivíduos entt·a em so-
ciedade, as leis dessa sociedade fieM sendo o w -

(•) Es~e 111\imo pe1·\odo falta inteiramente na tradt1cção fran-
c~~a , 
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p·1·emo regulador das suas acções; e se hum certo 
numero de sociedade.s politicas formão entre si hu· 
ma outra sociedade politica mais extensa, as leis 
feitas por esta ultima, conforme os poderes outor--
gados na constituição, ficão sendo necessariamente 
supremas sobre essas sociedades e sobre os indivi-· 
duos lle que se compoem. De outro modo seria isso 
lu~m simples lrataclo fundado na poa fé elas }larles 
cont•·atantcs,. mas não hum governo; porque esta 
palavl'tl exprime poder e sup1•emacia política. Porém: 
não p6de seguir-se desta doutrina que os actos da 
sociedade geral que C}\Orbitão da sua autoridade 
constitucional c legitima, c que por consequencia 
suo usurpações dos podet·es reservados ás sociedades-
inclividuaes, devuo ser considerados como leis sup7'e-
mas do p aiz: são puros a c tos de usm·pação, e como 
taes merecem Set' considerados. Daqui concluo que 
a clausula que declara a supremacia das leis da União, 
do mesmo mo(lo que aquelltt que mais longe ficou 
examinada, nada mais faz do que declarar huma ver -
dade que he hnma consequencia cs Jon · a idéa 
do governo fe derati vo . Inut~ ~fi · .. . · 
a cl:ms ~1 la e~n qu estão I in, ~~\~~lvileg'io _de r.~uffn6;r~ 
macia as le1s c.onform es ~íl.Q\thretto coust•tnctonnl ; -o.~·1A 

. -.,.;o ' J~• porque ainda qne esta ~ mta ção n.ão estives.se e.x- ~} 
pres~:.unente declnrada, ?~ttm~,N~ ficaria sub-!1P- ~_.../ 
tend1cln. '~l ~l t1n f~ '~ C\\.<-: "' .. . - l!!l ~J ~, .. -~-· 

Assim , ainda que huma lei C(~:S:1=í};J.>,_~~.Jtiiíü 

Lt·ihuto pat·a uso dos Estados-Unidos seja suprema 
por sua natmeza, e se lhe não possa oppôr obsta-
enio ou contraclicção legal , não obstante isto , hu-
ma lei para fazer ccssm' ou impedir a anecadação 
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de hum tt·ihuto loc•al, impos1o pela anto:ridadó ·de 
hun1 Estado (não fallo de impot·taçocs ou expoi'tá-
ções), bem longe de set' huma das leis sllpl'e111l1s cio 
paiz, não serio senão u usurpação de lrün1 di\·eilo 
flue a· constituição não outorgou. Como a aécurmt-
laçüo imprutlente de tributos sobre o Ine·smb á.r~ 

tigo tornaria a arrecadação difficil e prer.t~ria, ~cria 
isso hum inconveniente resultante, não da stlpcl.;io-
lhd.e on falta de poder de h:nma ou ou tt·a pa l'le, 
mas do uso pouco discreto do poder de cada h uma, 
pot' mancii·a igualmente prejudicial a atn]Jas. He 
eomtuclo de esperar que o interesse reciproco dic-
tará n'hum caso destes algurria medida de co•ncilia-
ção pl'Clp~·ia parn evitar qnalquet' inconveniente ma-
terial (*). 

O resultado de tudo o que fica dito he que os 
Estados particnlarçs, pela eotl:ltituição proposta ; 
eon&ervão aut0ridaele independente pat'a levantar to-
dos 'ós .stlhsidios de c1ue poderem let' ncccs5iuatle, 
pot• meio ele qualqnct· forma ele tt·ilwl'o (rne não én-
volva cÍ'iréil'os ele impot·tnção c exporluç~o. Mo~lnt
I'emos no capitulo seguinte qne cstü uutOt'idacle 
cotim~um em maleria de Lt•ibnlos hc o ttnico equi-
valetÚe admissivel a hnma inteit'a suhoeJiuaÇ'ão elos 
Estados á UniãO, relativamente a este rlllilo ile po-
der. 

(') 'fambcm este ultimo pct•iodo foi otnitlldo tia tmduc·çã<J 
franccza, 



Conlinllaç:to 

( !,OD 111R. llAMlL'fO N,) 

Lisongeio-me de ter claramente delJ10nslrntlo nd 
cap·Ítulo antecedente, que a constituição propostà 
dá nos Estados particulares autoridade igual á da 
Uniao em materia de tributos, excepluanclo somen-
té dit·eiLos de impot'la~ ão; e como desta mancirà ficn 
á disposiçâo dos Estados a maior parte dos setts rc~ 
tmsos, não póde havet· pretexto para prel.endet· 
que lhes vit·áõ a fallat' os meios de satisfaiet·, sem 
receio de contt·adicçao, as suas necessidades. Agora; 
se se calcular o pequeno numero ele necessidades 
publicas que a seu cargo flca satisíi1zer, airida máis 
eviden temente se conhccet·ú quanto he vasto o can'L-
po que lhes resta para recolher o que lhes he ne.:. 
cessaria para esse fim. 

Se, argumentando debaixo ele princípios ábsli•aê-
tos, se objectar que duas auloriclacles igilacs não 
podem exisLit· juntas, set·à o mesmo que oppôr a 
tlieoria que he supposição no facto que hc real. Ha-
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ciocmws abstractos podem talvez ter lugar quando 
se trata de provar que h uma co usa não deve existir; 
mas quando se faz uso delles para demonstrar, con-
lr·a a evidencia dos factos, C[tle não .existe, não hc 
possivel admitli-los. Todo o mundo sabe qne na rc-
})ll!Jlica romana a autorirlacle supt·cma legislativa r·e-
sidio durante secnlos em dons di!l'erenles corpos po-
líticos, cpw, bem longe de serem partes integrantes 
do mesmo corpo le[Jislativo , er(lo deus corpos sc-
l)arauos c indcpendçntes em que domina vão dous in-
teresses oppostos; n' hum o dos patrícios, n' outro 
o Jos plebeus. Qnantitlaue de :wgumentos se terião 
JlOClido accnmnlar para }WOVal' OS inconvenientes de 
duas autoridades que pareci (lo conlt·adictorias, visto 
ler· cada hnma dellas antoricbde de annuUar e rc-
pellit· os a elos da outr·a; mas quem por este motivo 
quizesse pôr em dnviua a · sua cxistencia, passaria 
em Homa por menlecnplo. Não he preciso dizer que 
eslon fallnnclo dos comícios pot· centurias e dos CO· 
micios por· tribus. A ])l'imeira destas formas de de-
liberação es lava comhinaJa ue tnl moclo que touas 
as vnntagens crflo para os palricios; na segunda, 
em que o numero fazia a lei, predominaYãO os inte-
resses elos plehens; c com tudo es las dnas assem-
hléas legislativas coexistirfto dmanle secnlos,. sem 
que por isso a republica ele Roma deixasse de subit• 
ao ma.ximll1n ela grandeza humana. 

No caso p:wlicular qne vamos examinando não 
se vê a contr·aclicçüo que se acha no exemplo cit[l-
(lo; porque não ha de parte al guma poder lHlra an-
Imllar os actos ela outra parte: nem mesmo ha 0t·an-
l1e razuo de recear inconve~lienlcs na pratica; por· 
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que e:n pou:o tempo as nef:~~~~la'B~s dos Estaclo 11/1) 
ficaráo reduzidas a curto cit'lUJlo, e entretanto he o . 

•• 1 k.n . 
provavel que os Estad~s Urljj'dos se a])stenhão intei_- . 
rnmenle d?qnelles O~JCC~os \tl? Estados ynr~~ft !.<õ· 
cu lares esllrerem mat.s ~tspost?' · .)f~~=~;;, ·· 

Para qne façamos JUtzo ma1s segm·. <fo--&fi'feveó-
menlo da questão, não será fót·a de proposito exa-
minar a pt·opo!'Çiiv qne existe entre as clespezas da 
União e <~selos Estados, afim ele nos convencermos 
UC f[llC ,lS primcÍI'<tS SãO absolutamente i!limitadas, 
c de que as segundas se reduzem a causa pouca. 
E não hasta que no curso das nossas reflexões li-

,mitemos as nossas vistas á época pt·esente : he bom 
cslellder os olho,s para o futuro, porque <t consti-
tuição de hum gove~no civil não deve ser feita se- . 
gnndo o calculo das necessidades actuaes; he pre-
ciso accrescentar as necessidades dos seculos futu-
ros , qne devem ser avaliadas segundo o curso 

- natnral e commum das cousas humanas. Grossei-
ramente se enganaria quem julgasse da extensão de. 
potlet· IJHe deve conferir-se ao governo national pe-
las suas nece.ssidades do momento.· Cumpre quq 
lambem tm1ha meios de satisfazer as necessidades 
futuras á medida que elb:s se forem apresentando; 
c como estas necessidades pela sna natureza são 
sem limites, illimitados devem ~e1· lambem os meios 
qnc devem corresponder-lhes. He certo qne p6de 
calcular-se com sufficiente exactidão a renda ne--
cessaria para satisfazer os actuaes empenhos da 
União, c para entret_çr os estahe1ecimenlos ; ' que 
durante hum cm·to numero de annos hastaráõ em 
tempo de paz; porém seria prudente- não se-

~-
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í'"ia tthtes hum a 'Ionc'úNI parar ne·$te p!JtrLo, e deixar 
hum governo encan•egado da defensa puhliGa sem 
m·eios de resistir a gner•·ns cslrange•it·as ou a con-
Vtllsõ·es intestinas? E se he preciso it• até lú, a que 
distancia havemos- de nós ]larat· á quem do poder il-
Ii'mitadu de prover ás ne·cessidades que poderem 
ocCOL'1'ei.• P Ainda qüo em geral SQ possa sustentar a 
possibilidade de ·calcnlm· co:rn segnra1~ça o gráo de 
lll'e~atrçüo Hcce~>snria contra os "!Jerigos que deve-
mos prever, podemôs, comtuclo, desafim· sem sns• 
to os calcuHsta·s a ofl'ereeer o seu calculo, na certo· 
za de que ha•de sol' tão vago e incet·to como os ·que 
se po'dCS'sem fazer sobre a duração lll'Ovavel do 
mirndo. As conjecturas t•elntivas ·aos a toques ihLe.o 
rrm·e11 nho suo ns de rmaior importa11da ·; !i comtndô 
essas mesmas Mo são susceptíveis de calculo su tis '" 
fncl'ori{), Se qnizermos vit· a .ser ln:m1 povo commm·• 
áant·c, pccle n prfldcnciu qne procl1l'emos collo -' 
cm•·nO'll M'l tirtt~mstat1cins de defeí~der o nosso 
éÕ'nHil'·Git'CÍo; tnu:s a sustcnbção de htm1a I1Htrluhrt 
e as ~ltls~phzas d:rs . guet'rlls i'! a v aos ctwdl fet·-i1os-hno 
c111 ctrtllin.genclas capazes de conftUldir todos os 
c·rfÍc'ülos p·ô1rticos. 

Áihda aumilLÍI'1do qtte Jcvessemos ensaiat· a nõvtl 
é absnrda ·doutrina que prend-e ao g~vemo as müos 
etn hun':la gncl'l'a ofl'ensiva, fnndncla em razões de 
Estaclo, ao menos não devemos vô-lo na impossi : 
bilidacle de defcnclm· a nação contra a ambição, oll 
inimizade ·aas potentin·s eslrangeit·as. Hnma nt1vem 
se acha, ha algtun Lc:Inpo, s11spenclida sobre o rntm-
clo antigo: se a tei1111estade rebenta, quem }16de 
afllançar-nos c1ue, nos seus pt·ogressos, ·não esCen·· 
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·det·á nté nós n sun fmia? Nenhum ::r rnzão h a }Jat·a 
a:ffii'IrH\r que lhe estejamos fóra do alcance. E se 
tiS matcrias combustíveis, qne agora se t·ennem, sé 
dissiparem antes de inflammal'-se, on se o incemli·o 
se nno estcndcl' até nós, qne segurança Lemos que 
d'oHl!·as cansas on n'outt·os lugares rião nasção pe;.. 
rigos que nmcaccm a nossa tranquilliclade? Lcnh 
ht·enm-nos qnc nem sempre podct·cmos escolher 
cnlt·c a paz c a guerra; c que, pot· moderados c 
sem ai11biçno que sejamos, não h c possível contar 
com a moderação ou falta de arnhiçao dos ont-ros~ 

Qnem tel'ia imaginado, no íinf da ultima guerra, 
que a França c a Inglalct-ra, ign~mente fatigadas 
c ·esgotadas, Leriuo tomado hum a ]HH'a cmn a ontra 
l[(o hostil altitude? Q nem consultar a historia (!o 
genero humano, verá que as paixü~--" -
tructi~as da gúena reinuo ll}lf~q~l'\lh!~tili1J1fQ'Jl~j~._ . 
coraçao dos homens, do <J 'c ~:!'l·s\; c!o ccs c henefieós 4,. 

• 1 ., " o s·entimcntos a a paz; c qu t>W1dar o nosso sysLomn en 
po1iticb em csp·cl'anças de ieanqn i_llidacle dlll.·avcl, 
hc o mcsJ~io qtw fazct· cont H'c!JJ::W~entc co~~f. _., • 
tllolas rnars fencas do ca!'ac~cr. . .1~~~0~~-

Q uaes suo as cansas pi'lllCipacs c e ct-mp'eza nos 
difl'crentes governos? Que concmso de circn'!JSLi:m-
1::ias occasionou esta enol'mc accmnnlação de divi-
das com que ~c achão opprimiclas al gumas naÇ'ücs 
da Em·opa? A resposta hc simples: :Ys guerras c as 
l'chclliõcs -estas duas mole.stias in ema v eis ela so~ 

ciodaclc. As despozas relativas á simples adminis-
tração ,elo Estado, ao exercício do podei· legislativo ; 
cxecnlÍ\'O o j udiciario, com Lodo quanto lhos per-
tence-o quo , ho preciso para animat· a agricultura 
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e mamifactmns-tudo isto, apezar de con:iprchcri-
cler todos os objectos de despezu dos Estados, nada 
he em comparação das despezas que traz comsigo a 
guerra. 

Em lnglalena, que tem que sustentar o appara-
lo ostentoso da monarchia, todas estas dcspezas 
juntas nuo chcgão á dccima quinta parte das ren-
das da nação; c os outros t4 qui n los suo absorvidos 
pelos inter·esses e amortisaçuo das dividas contrahi-
da·s por occasiuo das guerras ~m que esta potencia 
se letn ·vislo envolvidu, e pela manutenção das suas 
csqnadt·as e dos seus cxercilos. Se por hum lado hc 
cm·to qne as clcspczas o-ocasionadas pela execução 
de projectos ambiciosos c pelo vuo desejo ele gloria 
(por desgraça!) la o ft·ccrurnt.cs nas moiHII'chias, não 
podem scrvit· de bitola pat·a medit· as que poderáõ 
ser neccssarias n 'hnma repnhlica, cumpre notar ao 
mesmo tempo que tamhem ha grande differença 
entre a exlt·avagancia e pt·ofusão de hum poderoso 
reino na "sua administt·açiio interior, c a frugalida-
de e economia que a este respeito convém á mo-
desta simplicidade de hum g;overno republicano. 
Se se compara a deducçilo que deve fazer- se de 
humn pat·lc com atruillo que se snppõe que deve tct· 
lugar rla oult·n, a proporção fica pouco mais ou me-
nos igual. 

Hcflicl.amos, porém, solJrn a enorme clivitla qnc 
contt·ahimos na ultim:~ guerra, c façamos entrar no 
calculo s6mcnlc huma pcqt_:~r.na pat·te dos accidentes 
que costum::\o pct·turhar a paz das nações: não será 
preciso grande reflexão pat·a nos . convencermos de 
que ha-ue ha ver sempre huma di!fc,n·cnç.::t. enorme en-

) 



- ú5-
trc os oh jectos de despeza do governo fcdct·al c os dos 
Estados. He cct'to que alguns delles estão sobre-
carregado~ de dividas cons·idét·aveis, restos da nl· 
tima guerra: mas he cousa que não tornará a acon-
tecer, se o plano proposto M-~'~WA :;;~1}tfíl:__ o 
estas dividas cstivrt·em ·ppg!{~\tt\\nl!jleó olljeo\i~i5W~ 
despeza consideravel quet1. J·~1'rn restando aos Esta-'-"~ . 
dos será o pagamento ~(a~~uas folhas civis. Ain- c;n~ 
da accrescentando-lhs a~. d~pezas accidentaes, a tfl 
stlmma .total .em cada . Es . o Jit}fPÔ~J a #Jtr' 
hum mtlhão de dollal's. -~ .... 

PDl'tanto, se h e innegavel que quando se orga-
nisa hum governo, para estabelecm· regras fixas, 
se não devem calculat' as necessidades do momento, 
mas aquellas que hão-de existit· sempre, quem 
houver de calculur a despeza annnal dos Estados 
tet·á satisfeito a todas as suas necessidades conceden-
do-lhes a somma de consa de hum milhão de dollars: 
não acontecerá a mesma consa qnanclo se quize-
rem calculat· todas as déspezas possi\7 eis do goYet·-
no get·al; pórque a eslas a mesma im::~ginação não 
pódc fix::l.l' limites. Fat·tindo pois deste pt•incipio , 
que fundamenlv póde lwvct··para cxigit· que os Es-
tados lcnhão sempl'c ú sna disposiçno huma fonte 
exclusiva de t·cnd::~ além ela somma de duzentas mil 
libt·as·? Estender m ais longe o seu poder á custa 
do ela União, seria o mesmo que at'rancat' ú nação 
os recut·sos du que precisa pat·a segnrat· ::1 prospc· 
ridaue publica, afim de it· colloca-los em outt·ns 
maos que nao poclem Ler occasiuo de os emprcgm• 
utilmente • 

. Supponhamos porém C[ue a convenção quet·ia di-
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· vidir os diffcrcntes ohjeetos de renda ctltl'e a Unifio. 

s O$. Es~n:d:lils, na pt'Gpo.rçüo. d_as necessidades res.-._ 
peclivt~s; qne fundo p.articulat' se poderia assigoav 
aos ulli.tnos, que nrto fosse ou insufficiente ou ex-. 
cessivo? insullicienle p.ara a's necessidades prc.sen., 
tes, excessivo para as· futuras \1 Se se tomasse par.a 
l'egra de proporção a linha de demavcaçao entre os 
Lribulcs externos c internos, deixar -se-ião a.os Es-
tad.os pelo meno.s os dons Lerços das rondas na-
eionaes pat·a p.:~gat·cm ele hum deoimo alé hnm 
vigesimo ele toda a clcspeza, ao mesn1o tempo qno 
a l.Jnião ficat·ia ;~penas com hum Lerço para llaga~ 
{Ilento de tudo o mais. A despropot•ção seria ainda 
lllUÍ grande entre os meios e o fim, se, em lugar da 
partilha niencionada, se deixasse aos Estados o di· 
reito exclusivo de taxar ;~s casas e as terras; pot'· 
que hmn terço das rondas da nação ficaria applicado 
para hum vigesirno, quando muito, das suas neces-. 
sida'des. E se se fixasse hum fundo que estivesse em 
proporção exacta com o objecto do seu destino, 
seria insufficienle para pagat• as dividas actuaes dos 
Estados, e os deixaria om completa dependenciq 
da União a ,este respeito. 

Esta serie de observações bastará para demons-
tr-ar a praposiçrto qno acima avançámos, ele que a 
concul'l'encia de autoridade em materia de tl'ibutos 
he o unico equivalente admissivel ú inteira subor-
dinação dos Estados ao governo federal, neste ramo 
de administt·açüa: qualquer partilha de objectas de 
renda, que se adaptasse, sacrificaria os gr:ll)des in-
teresses da Unirto ao poder dos Estados. A conven· 
çãa preferia a conenrren.cia ele j nris(licção á su-
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borclinnção: c o seu plano tem , pelo menos , o 
merecimento de conciliar o poder illimitado do go-
verno geral, em ma teria de Lribntos, com hum põ· 
der adequado e independente nos Estados para pro-
verem ás suas proprias necessidades. , 

Mas ha aindn alguns ouluos ponto s de vista de-
baixo elos qnacs he pl'eciso encarar esta importante 
materia de lt·ibntos. 

'~,.:~. 

' .. _ ... 
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CAPITULO XXXV. 

Continuação do mcsmu assntnpto , -

( ~O ill\Jit. It AMH,1'0 i-\ . ) 

Antes de enlt':lt' no exame de qualquer outra 
ohjecção contt·a o pndct· illimitach de impôt• Lt·ibn-
tos, conferido a UniãG, farei h uma observação geral: 
Se a autot·iJ.aue (lo gonwno nacional, em matel'Ía 
de tributos, se reslringit· a objectos pnrti-culat·es, o 
elfeito natmal de semelh;n1te disposição serú de 
fazer t•ecahic sohrc es tes obj ectos huma parte mt~i 
excessiva do peso publico. Dons males, qualquet· 
delles mui consider·.,vel, sct•flo o t·esnltado nalm·al 
desta medida: oppt·e5sflo de algum ramo de inilus-
tt·ia particular, e desigual di sl t·ibnição dos lt·ibutos 
entre os Estados, assim como cntt·c os inclivi-
dt!os. 

Supponhamos qne o po rlcr de lançar lt·ihnlos, 
concedido ao govet·no federal, se restringe, segundo 
o voto de algumas pessoas, aos dit·eitos sobre as 
impol'l.açõcs; he claro que o govet·no, privado de 
otll.t•ós t·ccursos, lc!'Ó. nfuitas vezes. a tentação ele dar 
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a estes dit·eitos h uma extensão contraria ao interesse 
publico. Ha pessoas qt?e pet{~ão Cfl\C nun,ca assim 
:l1a-de vil' a neontece1·; poPque (dizem eJJas) <[uanlo 
w nis os di1 ·eit os se cl.; l-al'CJII , mais elles lcnderá LI n. 
I'C> lr ing,it· u consumo , e a l'azcr pe11der püt'a o nosso 
bdo a balança do commercio, animando as nossas 
manufacturas. Pot·ém os excessos hão-de ~et' sem-
pt·e nocivos. Direitos de importação exorbit~ntes 

produzem hum espírito de fraude geral, que he 
sempt'e pt·ejudicial aos negociantes de boa fé, e 
que diminue quasi sempre a t·cnda, em rez de aug-
menta-la: o seu clfeito natural hc fazer todas as 
classes da sociedade tt·ibutat·ias dos fabricantes, de 
h uma maneira excessiva , segurando-lhes anticipa-
damenle o monopolio nos mercados; força-se o 
curso nalul'al da induslt•ia. e dá-se-lhe dit·ecção 
menos conveniente. Por oult•a parte, os negociantes, 
obrigados a pagar altos direitos de que não são in ,-
demnisados pelo consumo, :ficão opprimidos; pm·-
<Jile só quando o consumo he igua~ru.~~ede 
generos que enlra nu met·cad.o1,h~ C[ ~~j~ cm§~zpr. ,;· ... 

· dot' p<~p;a os direitos, fica ~,11-RA! a gt·ande ·'p.Jrtfrt11 ".. \ 
delles a cargo do mcrca ~ ~a ponto de absorver- ·~:~·5 \1.1 

· ~he ~s lucros, c as vezes capital, qtHm,~u a abun- ' ; 
dancw do met'C<ido uno es ·Ji~mtJH'Oporç <~o com o ~,, 1 

dlnmet·o dos que consomem. --~.! ~ ~ Hrt'9 ·{!;~,.~_...·: . 
Quanlo a mim, penso que o peso' do--tr.i-il:ut.aiit•etai'i'e 

• mais vezes do que se pensa, tanto sobre o compradot', 
como sobt·e . o l'endctlot·. Nem · sempre he possível 

· devar o pt·eço do genct'O em proporção exacta com 
cada tributo addicioual que se lhe faz pagat·. O 
:roe.l\cador, especi•dmcole em paiz onde · os çªpl~ 
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t11.çs .empregaclç.s, no co~u1ercio são poqco consi-
flp,Nreis, l1e ll)uita;; yç_ze.s ohrigq_c!o a abaixar o 
f!'eço <lo genero para accelerar a venda. 

A maxima de qne o consumidor he quem paga , 
he n'lais vezes confonnc á verdade do qne a propo-
·sição conl<raria; c hc por ls·so qne os direitos sobre 
as importações devem'' cntt·at· na massG comm um, 
em_ htgar de pertencerem exclusivamente aos Es-
tados qu~ fazem as jmpodações. Entretanto não 
he ella tão get·almente verdadeira que seja justo 
-fazet• destes direitos o un[co fundo das rendas na-
cionaes. Quando elles são pagos pelos mercador-es, 
faz_em pesar hnma somma ele tributo addicional 
sobre o Estado que inipot·tou, cujos habitantes por 
·outra parte já pagão a sua parte de direitos como 
.consumidores;- c debaixo deste ponto de vista r~
sulta, entre os Estados, huma desigualdade que se 
augmenta na mesma razão dos direitos. 

Outt•a clcsiguali!ade , n <\Scida d;\ (1i1fcrcnça e11Lrc 
(_JS Estados fabricantes e aquellçs .que o nno são , 
vít·ia a ter lugar se a renda nacional se limi~asse a 
este genero de tributos. Os Estados (IUC po çlcssem 

_ sGtisfazer as suas necessidadt•s com as sons pro-
prias manufacturns, não consnm it•iJo' relativamente 
á sua população e riqueza-s, tão grJnc1c qrwntidnde 
de generos estt·angeiros, como ac1nellrs cuja si.Lua-
ção não fosse tão favoravel; e em consetp1Cnciq, 
acloptílndo este nnico modQ de impos_içao, não C0\1 · 
tribnit·iJo os prin1eiros para os qncargos puhliços 
na razão das suns factüdndes. Par·a fqrçn-los a isso, 
scrja necessario recorrer ás sizas (cxcises), que s6 
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.pocJ~lH nJlp).i;car-sc a c,crtos gciJ cm~ rJ;c ·nm1tJfr,tch 
LUr;Hl. 

Estas considet·ações são de m1.1ior i_nter.(;)sse para 
Nova York do que pat·c.cem imaginar aqqelles dos 
seus habitantes qne qnorGlp restringir o p_oder da 
Uni,ão ao.§ impost.os cxtct·iores. Nova Yor)c he hum 
()ps E;;La,<los importadores; c em e.onscqu0n.cia da 
J-Uaiov clcspropot·ção ctüt·e o seu t.erritori.o e o numero 
'los seus hallilanles, tcn1 menos esp-eranças .do que 
o.s ou.tros de vit• a ser fHhrica·nLe . . Assim, se n po-
det• J1a União fosse restl'ing:i.clo aos· li'ÍimLos. sohrc o 
commet·óo, vit·ia Nova Y r.H·k a sofft·er poP dons 
pdncipio,s di!fcrcqlc.S. 

Afim de l'CLnovcr qualquer rocei o que haja de quo 
os clirciLos de consumo venhão a estendct·-so de 
huroa maneiPa excessiva, lem-se ohset·vado, con-
forme o cpw jú fica expoalo em bult•a parte .desta 
obra,. C[tJJ~l o mesmo interesse das finanças seria o 
eonediv.o clesle excesso. Emqu::mto houvesse outvos _ 
rccm·sos, convenho €[Ue isso poderia haslat•; mas 
se Lodos elles faltassem, be hem de ·crer qne a 
c.spet·ançn, estimnlacla. pela no.cessiclarle, viesse a dar 
lugar a expet·icncias apoiadas pot' novas pet}::lS e 
precanções vigorosas, q-uo pt·o.cluzirião o effeito 
pt·emcdilado a.Ló se inventarem cxr~edientcs fle es-
capa!' ús novas precauções. Os primcit·os fructos de 
semclhan tes li1lcdidas h:wiã.o-cle infallivelmcnte faze L' 

nascer opiniões f.alsa.s, q.He só pot· huma loDga seric 
ele ex.pcrien.cius podcrião sol' desLt·uidas. He sebre· 
tudo em política que- n necessidade faz con.ceher 
falsns esperanças, fa ·lsos l'aciocinios, e pot· conse-
qucncia falsas medidns. Mas, ainda quand~ a limi-
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tação do poder da União não p1·oduzisse os excessos 
qu e rece;Hnos, sempre terião Jllg<n· design ~lcbrl cs 
de r1ue vamos fazet· scnlit· as CD IISa,, 

Vo l.i emos no exame (l ;1s ohjr.cr:ilt'S. 
lluma das que os nossos advcrsarios tem em mais 

conta, a julgarmos pela fl'equencia com que a repc-
"tem, consiste em dizer que o cot'po constituinte não 
he assás numeroso para que nollc se achem homens 
de todas as differfll1tcs classes de cidadãos que con-
ciliem os intel'esses e sentimentos de toda~ as partes 
da sociedade, e pl'oduzão hum a verdadeira sympa·-
thia entre o corp<'l representativo e os seus consti-
tuintes. Este a1·0umento h c especioso c secluctor; e 
tal, que deve obrar sobt·e os prejuízos daquclles a 
quem se d il'igc: pot·6m, se o dissecannos com o 
escalpello ela reflexão, encontrnt·cmos grandiloquas 

_palavras, mas sem sentido algum. O objecto que 
clle parece inculcar he impraticavel; e no sentido 
em que se alH'Csenta, desnecess:H'io. Discutirei em 
oul.ra occasião a questão da pretendida insufficien-
cia do numero dos membros elo corpo rcpt·escnta-
tivo: por agot·a examinarei somente o uso parliculat• 
que se fa z desta objccção relali r a mente ao ohjecto 
immediato de que agora se Lrala . 

A idéa da exacta rep1·esentação de todas as clas-
ses do povo pol' pessoi]s tiradas de todas ellas he 
huma pUl'a visão; porque para set· pt·aticavel, era 
pt'eciso c1ue a constituição decidisse cxpt·essamcnte 
r1ue cada profissão elifferente deve mandar hum ou 
mais membros ao congt·esso. Os al'listas e fabt·i-
canles hão-de dal' por via ele regl'a o seu voto aos 
nc9ociantes, preferindo-os aos indivíduos da sua pt·o1 

• 
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pria proGssfto. Estes cidadãos intelligenles sabêm 
que as artes mecanicas e as manufacturas fornecem 
os materiaes das €lmprezas e da indnstria mercantil. 
Mnitos delles estão mesmo familiar.isados com as 
operações do commercio: sabem que o negociante 
he o seu alliaclo natural; c qnalqncr c:onflança qnc 
tenhão nas suas proprias luzes , conhecem c1ue os 
seus interesses hão-de ser mais. bem defendidos pelps 
negocinntcs que por clles mesmos. A consciencia 
lhes diz que o scn modo de vida não lhes deu estes 
talentos adqniriclos, sem os quaes os naturaes, por 
gt·andes c1uc scj:ío, sno quasi sempre inuteis nàs 
deliberações cl'hnma assembléa; e conhecem qne 
a inllueucia c o peso dos conhecimentos superiores 
dos negociantes dcv:cm pô-los em melhot·cs circums-
tancias de cornb~tel' com fot·tuna contra qnalquet· 
disposição contraria 1aos interesses do commcrc!o c 
das manufactmas, que podesse nascct• no concelho 
publico. Estas considerações, e muitas onlt·as qnc 
se podcrião accrescentar, provão (c a experiencia 
o conG.t'ma) que os artistas c falHicantes cstadõ, 

·por via de regra, dispostos a dat• os seus votos aos 
commerc!antcs ou úquellcs que pot· elles lhes forem 
recommendados: donde se segue que os commer-
ciantcs devem set· considerados como os t·cprcsen-
tant.cs natmaes de todas as classes da sociedade. 

HclaLivamcntc ós proflssões scicntiflcas, ha pan-
cas ol~scrvações que fazer: como' ellas não fonn~o 
n::~ sociedade interesse ú parte, t <.mto pela sua situa-
ção, como pelos seus talentos, hão-de em todo o· 

. caso ser objecto de conuança c de esc~lha para 
todas as classes ela sociedade indisLinctamcntc. 



Não rés La s~não o interesse elos 1n·op t·ieLarios elas 
tél'l'as; e esle; tanto dn} VÍslas"llôJÍLÍcas. , COD10 

pnrticularmente em relação aos tri])ntos, f~a-!d'e ·set• · 
sempre hum só, cleséle 'o mais rico ~Lé o mais po-
1Jre. Não p6de pôr-se tribriLo sobre :IS 'tel'ras' que 
não affecle tanto o pl'opt·ietario de rn·niLos milhões 
a·c geiraJ, conl.o arruclle que tem só h unia. Assim, 
tbdbs os propriebrios de Lereas terão o Inesrrjo · 
irítà'r~s:íe de fazer descei' os tributos' sobre cllas o 
niai:s ahaixo possível; e hüm interesse commhm he 
o laço n1ais forte cl-:~ sy_mpathia . 

Quando pot'ém suppozessemos dHfercnça dé iúre-
resses entre o propri'el~rie i:nais opulento e ? ·seareiro 
1tlais 11obre, que ,molito h:~ veria para crêr que o pri-
meÍl'o tivesse maior ri robabi1iclnde de se!' deputado 
i.i assembléa nacional? Se Lomat·n'los os faCtos por 
guia, c se examinarmos a co'mpo·siÇ'ão do senado c 
da nssembiéa dç repr.esentánles, acharemos que eth 
ambos dominão os pt·opt·ietarios rbediocres, mesmo 
no senado, aiúcla qr1e composto de menot' nn,mcro 
de membros. E'm quanto ·corem ~ s mesmos as con-
dições exigidas para eleitores, seja grande ón pc-
tineno o numero de escolhas a fazct·, sempi·e os seus 
VO[OS hão·de recahir. DéHjUelJes Ctn éjUúl11 eJles tive-
rem mais confiança, ricos ou pobres, ou mesmo sem 
propriedade. 

Diz-se que he necessat·io que todas as classds de 
tirlndãos lenhão indivíduos elo seu seio na cai:nara 
t1os representantes para que os seus inleresses e sen-
timentos sej ão melhor conhecidos c defendidos; tm ~ 
jú esUt Yislo que estn condição nãó he exequivcl, de 
iuaneira concilinvel com n lihcrclade ela voLaçflo, Ení 

- -
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cfnanto f'ot&r:n li'nes 0S VOtos·, a Câinarà dós l1ef>rC-
s'eútantés l'la-de se1· totnposta de prbfjrietarios, dé 
côri'nYierciunles e de hon1ens ele i)rofissõ'cs séien~i
ficns; e se- apparete11em dét)utnão·s de outrú condi-
ção', não será' ó seu num:ero ta o · gr·nnde 'qüc possa 
i'nffdit• sobre o espírito do governo. Mas haverú ra-
zão de tcmm· que os interesses c seittimcntos úas dif-
ferentes classes de cidad'::iOs não sejão conheéiclos ~ 
tlefendidos pot· dep utádos dcls lús ires? Nào Ijocler<Í 
o proptietario de terra s i.·eéonhe'ccr é seütit1 ttidd o 
cltJC' p6Jc favorecer ou atac<Ít· os ihtcresscs da íii.;o- . 
priedncle territorial P E não · se setitin'l elle, pol sén 
proprio inte1~essc , Jispostó ~ resistir a ciualq~1er ten-
faliva CIUe possa graV<\l' ou prejudicar este gi:!iterü' tlc 
proprieclade? NãO saberd o ·negocia'nie reconh'ecer 
ô interesse' drrs artes nlccailicas e cTas h1nnúfactnrt~s -. 
com cpie O SCtl C0111merCÍO es ta lãO cstreilai11eptc li-
g'aclo, c hão se smÍI irú disposto a favorccc-Ío? _Não 
será o horücni ele lclrns, que, pela sua posição na so-

l ' • 
ciedade, não 116de deixor de ser neul1'nl entre as 
I~ivaliuacles uos cliiferenles gencros de inclnslt·in, hii-
ina especie ele nrhilro i!ppat:ci'al, prompto a favÓí·e-
cer alte'rnatiVamente os inLcrcsses '. ri vaes e _qilanlo' 
lhcparecet· compatível CQJ;l1 o interesse da sociedade? 
. Ha sentimentos e disposições que nas cem e p/~·-
dominrro momentan eamente em diffcl'entes partes dti 
sociedade, e a qne huma snbia adri1ini'stdçüb nüi:i 
de\·c fechar ÓS olhos. E nuo sérá o hoi11en1, CiUe d 
~i.1a posiçãp conduz a discussõeS mâis profundas c 
a conhecimentos mais ge l'a0s, melli01' j niz iln sna na-· 
Lt~rcza, da sua extensãO e elas suas causas, qllé n.qüc1:: 
le, cujas ohservnções mü1ca se es lerülêrüo ~Mm do 
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circulo dos seus visinhos c dos seus amigos? Não he 
por ventma bem natural que o homem que deseja 
o favor do povo, e que e~~~ era dos seus votos a conti-
!lUação d,as fnncções honrosas que elle lhe confiou, 
tome o cuidado de inslruit·-se das suas disposições 
c sentimentos, e que por clles regule assás exacta-
mente o seu comportamc.nto? Esta dependencia, c 
a necessidade de obedecer, nssim como os seus -
descendentes, ás leis a que cada hum tiver dado o seu 
assentimento, sllo os mais verdadeiros e os mais po- ' 
derosos vínculos de sympalhia entre os representan-
tes e seus constituintes. 

Não ha ramo da administração em que tão neces-
saria seja huma gr.:ande instrucçlio c- hum conheci-
mento profunJo dos princípios de economia política. 
como em maLeria de tt·ibutos. O homem que me-
lhor conhecet• estes princípios, será tamhem o me· 
nos disposto a empregar meios oppressívos, ou a 
sacrificar huma classe particulat· de cidadnos ao de-
sejo de augmcnt.at• as rendas puhlicas. He hem i:l-
cil de pr'ovar que o systema de finanças menos one-
roso para o povo he sempre o mais productivo. Para 
exercitar com prudencia o podet• de impôr tributos, 
he preciso que aqu~lles, em cujns mãos elle reside, 
conheção o espírito gemi ; os hahitos e as opiniõc& 
da totalirlade dos cidadãos, e os rccmsos do paiz; 
nem outro sentido pócle dar-se á expressão- co-
nhecimento dos interesses e sentimentos do povo. -De 
outro modo, ou a expressão não tem sentido, ou se 
o tem l.1e ahsnrclo : mas no sentido qnc lhe damos 
J1e a cada cidndão qnr, por sen proprio interesse, 
toca julgar da pessoa que lhe parece reunir em mais 
alto gráo os conhecimentos precisos. 

'7-
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CAPITULO XXXVI. 

Conlimwç<io do mesmo assumpto. 

( rOR MRo I!AMILTON, ) 

Resulta das observações desenvolvidas no capitulo 
antecedente, que, em consequencia do effeito natu-
ral dDs differentes vistas e interesses das diversas clas-
ses da sociedade, qualquer que seja o numero 'de 
que se componha o corpo dos representantes dopo-
vo, em todo o caso ha-de ser composto de proprie-
tarios de terras, de negociantes e de homens de le-
tras, que na realidade devem rep1·esentar todos es-
tes interesses e todas estas diversas vistas. Talvez se 
diga que nas legislaturas locaes tem apparecido ho-
mens de outras classes : h e possível; mas são excep-
ções á regra, que nunca podem ser assás numero-
sas p<~ra poderem influir sobre as disposições ouso-
bre o caracter do ' governo. Ha em todas as profis-
sões espíritos de ten~pera mais fina, destinados a: 
vencer :1s desvantagens da sua situação, e que exi-
gem com h uma especie de imper.io irresistivel., o 
premio devido lt sua superioridade, não só das elas· . 
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scs a que pct·tencem, mas mesmo da sociedade em 
get'al. A por·ta eleve _cslae abet•ta paea todos; c por 
honra da naLnt·cza humana espero que a lcgislaçao 
fcdct·alnão offcrcccrú ri1cnos favceavcl lcncno que 
a dos E~tados ao desenvolvimento c progt·essos eles-
las· plantas vigol'osas·: mas a-JgL~ns exemplos desta 
natqrcza não p.odem atlcnuar a força de hum ar-
gumento fundado no curso natural das causas. 

O ohjccto ti(illc s·cr encr\l;ado- clcli<iixo de outt·os 
pontos de vista, qnc conduzit·áõ todos ao mesmo rc-
sullaclo. P6dc peq;pntae-se, por exemplo, que maior· 
rcluçã.o Je interesses sê p6dc suppôr ~ntre o carp!u-
teieo e o fceeciro, ou entre o fabr·icanlc de meias c 
e o de panno de linho, do que entre o negociante c 
rfÚa1qoer tleTle~.' iie sahiuo q uc se s{lsci l ITo tis vezes 
t'ii•al idatl~s , cln t'ee os êlifi'circnlcs r<1mos de i1Últ1stHa 
:rp[1'Héuua ó~ al'lcs mcc<tnicas c manófaclmas, tão 
for lés como entre to dás os gcncrcls ué imlüsT!•iá c de I 

rr,JJalhó; tl0 sol·tc que, scí.h elevar ' o numero dos 
iile,rríT1rds !lo ci:rrpo 'l'cgislatií'o ' rf bttm excesso in J 
comp:.Hhrcl com to'Jt1 u idéa ele ordeín e ele prudcn-
éi'a 11as· delibcraçücs, não hé pos:si~' el verificar a con·-
tllçuo cxig)tla pdos aúto1'es cHl óhj,c·cçãci que nos oc-
ci.1Ím: trius uno qncro g'aslar m'nis tempo com hn-
ii.1a proposição nprcsen.Lacla éom tão pouca p1;ccisno 
é' Clareza, qnc nyo hc pós-siv_cl avália!' exactamenlc 
ã ~lla vcrdaclcira f6rma c co!lscqncntia,, , 

Üu(ra ohjccçuo cftte parece l'naig precisa rechma 
Cqcl7a a nossa atlcn~. ã.b.' Tem-se assoàlhado que a lc-

. gislaúirq riacionnlnã.o poder a j nmais exercitar com 
reliZ"sUcccssu o poder , que lhe he confia:c1o,_relativu-
i1lêtllc <\Ós impostos interior0s, porque lhe full<Ú'Ú 



o .êo1ü-hccitrícJ t~ neces:snrio das ci't·ctímstancfas~ lir-
éáes, donde rcsnlt:11'á opl1o'siç.ão entré' 0s stin~ ' llii's 
de íinúüÇas e a :i dos Estnclos' 'Jiart icllla'res. · '·· ' 

QuaMo ú pt·elendida fa'lla de conhedmenlo .. d'as 
cii·étú~Jst.tmcia s locacs, hc hu!ntt. supposiç'ao it1tcit·a-
m·6tHe gratnita: Quando a: leg'islalut·a tlê hum Esta• 
do hbt;rei· de pl'onunciat· soh~c ·huma qnêslaé rola~ 
tr11à tJl'Jtttü dos condados quê ó' cÓm.poem,' a CJl;altÍTio 
possa set· decidida sc'n1 éónlÍééit11enLÓ âns cií'cürhs-
t, acins 1oca~s, como o adquit;Í;'á clla? Sem dliviUa 
qlie pdl'as i;1fot'nHtçõcs <los m'emhros déssc éoiHlaclo: 
Enrrií0,. se assltn hc, p~L'CJL~e nãó ·l;ó clct:á <I lcgis1a tuát 
nàt.idnal obtCL< do~ I'Cprescht antes de cGda J<;stado 
esclarec·imentos do mesmo genC\rb? A'c~so a·q'nellcs 
que forem escolhidos pm·a deputados nrro tcdo a in-
tclllgcncia necessaria para tl.an)m os 6s_élaré·cimcn.-
tos que se. lhes pe(1ircm? Poi· ve!itlll'Ú o conljcci;-
n1cnL'o dlls cil'cumstancias loc'~cs em malcri<t clé Lrt• --
Luttts co.hsistc no cxaclo cGnhcclmcnto topogrtrp-hico 
ele .tod as as montánhas, de to elos os rios, cslràclas 
e cat·t·clras ele ta ela Estado? Não h c anlcs . o 'conhe-
dtnétlld gcrül ch snâ sitnaçi.id e dos seus t•ecuesos _:_ 
do· estado da agdcultma, -commcrcio c fabricas-
da nalm·eza das suas proclucçõcs c consumo- c, Ii.-
nalmén{c,' o conhecimento da extensão c nntut'ez<t 
das sn::ts riqnezás, propt·iccl<ttlc_s c in tl ustl'i;~; o que 
lhes éuii1p l'C silhct' ? 

Geralmente fallando, as naç.ões, mesmo 'clç g-o-
veí·uos i1iais populares, cónfirro a admii1isLraç.ITo das 
suas finançás, ou a concelhos compostos ele hum 
pequeno numet·o de pesso<ts, on a húm hotncm _só 
Cjlfe fút·n~:.r e prcpai·n os pl<inos (los lançamentos; e 
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estes planos, ou pela autoridade do soberano, ou peloa 
acquiescencia da lcgislaturn que os adopta, p~ssão 
depois a )eis. Por via de regrn tem-se os homens de (-
Estado, illustrados e ohservndores, em conta de me-
lhores juizes dos objectos sobre qne devem recahir 
os impostos; c, se a antoridade da opinião geral pó-
de ter algum peso na decisão, isto mostra (rual he o 
conhecimento das circnmstancias locaes qne se !'e-
quer CID materia de impÔr tributos. 

·Os tributos denominados internos dividem-se em 
directos e indirectos. Ora, ainda que a objccção que 
se discute tenha sido applicada a h uns e . OQtr.os, 
parece comtndo que mais particularmente se dirige 
aos primeiros; porque, quanto aos nltimos, em que 
entrão os tributos sobre o consumo, não pó de con-
ceber-se em que coHsistão us diiiiculdadcs que nos-
sos adversa1·ios parecem recca1'. Com effeilo os co-
nhecimentos relativos a este gcnero de tributos, ott 
se deduzem mesmo da natureza da consn, ou podem .i> 
ser facilmente obtidos por qualquel' pessoa instrui-
da, sob1:elndo da dasse commercianle; c se ha cir-
cnmstancias qne possão estnbelecer alguma difl'e-
rença entre hum objecto de tributo em hnm Esta-
do, e o mesmo objccto em outro Estado, são em 
pcr1ueno numero, e além disto simples c faccis de 
conceber. O essencial hc não g1·avar os gcnel'OS 
sobre que os Estados ja tiverem imposto direitos 
para sen uso; c não h e consa difficil segurar-se do 
systema de finanças de cada hum: o codigo das 
suas leis e as informações dos membros ele cadu Es-
tado basta pnra esse fim. 
· Sobre mais solidus hases parece apoinda a mes-
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ma objecção, qu~?do se applica á propriedade real, 
1 erras ot\ casas ; 'mas, ainda debaixo deste ponto de 
vista , Jt fto púde sustent.a l' o exame. Os l!' Íbntos so-
l)J'C ns lCJ'J'<t s pod etn st; t' l~n ~:ad.os de dous modos :. 
ou pot· av aliaçues ac tu aes, pct·maHenlcs O ; J períodi-
cns, ou pot' taxas occasionacs, segundo .a estimação 
de officiaes encarregados deste o L jecto. Em ambos 

. os casos deve a execução, que he a unica cousa que 
exige o conhecimento das circumstancias locaes, 
ser confiada a pessoas seglll'as, com o titulo de·com-
missarios ou assessot·es, escolhidos pel(l povo, ou 
nomeados pelo governo para este fim. Tudo o que 
a lei deve fazer he indicat• as pess~as, presct·evet' a 
fóema da sua no~11.eação ou eleição, fixar o seu nu-
mct·o e requisitos, e tt·açat' a linha de demarcação 
dos seus podet·es e das stHJ3 funcçõ es. E que ha em 
tudo isto que não possa ser feito pela legislatm·a 
nacional, do mesmo modo c1ne pelas dos Estados? 
Quet· huma, qnet· outras nao podem estender os 
seus cuidados senão aos pt·incipios get·aes: as cir-
cumstancias e departimentos, não podem como fi-
ca dilo, deixar de ficat' ao arbítrio das pessoas en-
dlnegadüs da execução do plano. 

Mas h a ainda hum modo mais satisfactorio de en· 
cara r a qneslão. A legislatura nacional póde em-
pt·egar em cada Estado o propl'io systema de que 
nelle se usa; quero dizer que o methodo de t'epat•tir 
e arrecadar os Lt·ibnlos, udoptado em cada Estado, 
póde ser adoptado e empt·ega.do pelo governo fe-
deral. 

E advirta-se que a repartição dos lt·ibutos entra 
os J~st: "clos n no fica á cliscriç;;to da leg.islatnN na, 
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c~OP,a~; hc dctcrmin_ada pela popJ.JJaçüo d~ ça~a 
~staqo,' nos termos ela segunda secç,ão d,ó priil1ciro 
nr~ige: a yegt'a de proporção h e. o ccqso on enu\11G" j 
·ração actual do povo; c não a ha mais propria para 
·apat·Lat' toda a oppt'cssão c pat·cialidade, A pos~ibi-
liclade 'de abuso nesta parle parece tct' siclQ preve-
nida com cscntpnlosa circnmspecção; porrp10, :))Ón). 
dn prcc~ução de que acahnmos ele fallar, ha hnm:) 
clàusuJn particular que clcciclc que todos o.s dit·eitos 
c tt·ipu~os set'f\O uniformes em toda a c~~cqs[\o (lo.~ 

E.stados~U nidos. 
MLtiL.os Ot'adores c esc,l'iptot·es, advogados da co,us-

~ituiçao, tem ohset·yaclo, e com razão, que íiC mais 
11;1_adnra reflexão ou a expericncia viessem a fazer 
àescobrit' inconvenientes reaes no exercício do po· 
der de impôr tt·ibutos interiores, concedido á União, 
nada mais facil do que abster-se dellc o governo 
feder[)), e substil.uir-lhe o melhodo das requisições. 
lYlas, se assim hc, pcrgnntão em ar de trinmph~ os ). 
adversarios do plano da convenção, pot' qne motivo 
se não h a-de abandonar já esLc· podct', c adoptat' 
o ultimo mcthoclo, se jú se reconhece que o seu 
effciLo hc clnvicloso P Duas respostas, e ambas so-
lidas, se podem dat' a este argumento: primeiramen-
te p6cle vit·-se a recon.hecer que o exercício daquella 
faculdatle hc realmente ntil e necessario; porque só 
a expcricnGia, c não a lhcoria, p6dc mostrar que 
tem incorlvcni~ntcs; o em segundo lugar a e"-isten-
cia c1c. lnl poüct' nas mãos da Uniã'o dé,ve , Ler muito 
porlcros3 iflflriencia ·sobre a efficacia das snas re,. 
quisições. Se os Estados SOLlberem que a União 
}lódc pt·ovcrJ ús suas . 'H\ccs'siclaclcs sem sua pat·Lici-
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p~çãpJ será ist-o nwtivo urgenLe p,al'a q~w accoJ.cre!l) 
os !>CP~ esforços. 

QuantQ á pretenclicl<J conlratlicção entt·e a-s leis 
financeit·as da União c as dos Estados, já vimos quo 
não podia haver collisao nem conllicto de autol'i-
daclc. Nem as leis qnc emana(·cm' de Cf\lnlqnct' das -
dnn~ pal'tcs podem conll'acli4cr -se nas snas tlispo-
si.ções, nem he impossiyel cvitnr as conlr·adicçõe:s 
nos actos de administr·açfio partícula!'. Para oMe-l0 
com segnrança hasta qne hum dos podet'es se abs .. 
teilha de lançae novo _tt·ibnto sohl'e aque!Je objeclo 
que jú tiv,et' sido taxado pela outra autoeiclacle, 
Como nmbos os poderes são perfeitamente indepen" 
dentes !~um do outro, cacla hum dellcs tel'á eviden-
te io~eresse nesta condescendencia reciproca; e por 
toda · a pael:e, onde h a intcl'esse commum, póde 
contar-se com a sua e~cacia. · Poe onLI'a pat·tc, em 
estando pagas as dividas particulares dos Estados, 
c em as suas despezas tendo cnl·l'ado nos se~1s limi, 
les natmaes, até a possihilicladc de conflicto dcv·c 
desap.parccer: qualquer pequeno tr·ibnto solH'C as 
tenas bastará para a• necessidades dos Estados, e 
se tornai'Ú o seu recurso mais simples, e natm·al. 

Mil fantasmas tem sido imaginados sobre este 
pod~r relativo aos impostos in teriorcs, para .excitar 
os sustos do poro: do lHa do n nmero de collectot·es 
- angmcnto de peso cansado pot' imposLo_s dobra-
dos- imagens assustadol'as de odiosos e oppt·essivos 

. impostos pessoaes -tudo tem sido apt·esentarlo c0m 
toda a arte da snbLileza })oliLiC:a. · 

Qn:mto ao pt'ÍHlcÍt'O p(mto, ba dous casos em que 
~c não pNcisa dobr·ado nnmcro de colloctm:es: pd-
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meit·o, quando o dit·eito de impôr tributos pertence 
exclusivamente à União, como em caso de direitos 
d' iiiJjlOrl a ç~ o ; sf'g un do , <[n anei o !) ohje('[o g l' ::tv atl( ~ 

pt<la L'ni ~o ,,, .. , 11 üo ;kel1 <1t' l:omprr lu: 11 d·ido t> m alg; n-
ma disposít;.l\o ou reg;u!am.ento dos Esl;ulos, cutNo 
p'6de aconlecct• huma infinidade de vezes. Nos 
oult·os casos, hc pt·ovavel qnc a adminislmç.ão dos 
Eslados-Unitlos t'ClHincic inLeÍI':-Jl11ente aos objcctos 
ja destinados pm·a as necessidades dn udminisl!'ação 
local, ou que fa ça uso dos ofliciaes e da autorida-
de dos Eslatlos pa1·a arrecadar o imposto acl<olicio-
nal: pelo menos seria este o meio mais favot·avel 
aos seus interesses financeiros, porque lhe pouparia 
despeza na arrecadação, e evitaria occasiões de 
descontentamento pat·a os Estados c para o povo. 
Em todo o caso hc sempre o meio de prevenit· o 
inconveniente que se nos oppõe; e tudo quanto nos 
cumpt•e dcmonsll'ar he que os males que se receão 
não são conscqueucia necessaria do plano da Con-
venção. 

Tem-se respondido suflicienlcmente a qualquct· 
argumento que suppozcr na União o projecto de 
exercitar in1\uencia !!licita sobre os Estados, em se 
dizendo que tal intenção se não deve suppôr; mas 
p6de-se rcspondct' de huma ma:1eira mnis precisa a 
.es ta supposiç::to. Se tão peri goso e~pirito t·einasse 
nos éonce.lhos que compocm o ~ovcrno da União, 
o mais seguro meio de chegar no seu fim seria 
empregar quanto fosse possível os enca1·rcgados dos 
tributo~ estabelecidos pelos Estados, e p1·ende-los 
á União pelo augmento el e emolumentos. P01· este 
l~Wllo 4.a.r·.sc"ia ú influcncitl dos Estado!! direcçi\o fa-



-65 
voravel aos interesses dá União, em vez de desvia-la 
em sentiilo·cqntrario: mas todas as impposições desta 
Dn~Ure-ia SilO odiosas, C devem ser banidas do .examri 
da .grande questão suhmettida ao juizo· 'do ' po.vo ; 

_ porque só servem ·de lançar nuvens sobre a verdade. 
' Quanto ao receio de dobrados tributos, a respos-

ta _h e ·simples. H e · preciso satisfazer de qualquer 
maneira que seja as necessidades da União; c se 
este cuidado he encarregado ao governo federal, fi. 
cão os governos particulares alliviados delle. Em 
qualquer dos casos será a mesma a quantidade de 

1 impo·stos :p.agos pela nação; . porém com esta diffe-
rcnça' que o 'Precieso rect1rso de impostos sobr.e o 
commercio será · mais productivo nas mãos do go-
verno federal / que nas dos Estados,. e que por con-
seguinte será; :no primeiro caso, mais rara .a neces-
sidade d'e recorrer a· meios menos· convenientes. 
-.· Huma ·nova vantagem hc qt1e todas as ,vezes que 
se -suscitar .alguma diffi.culdade real no exer.cicio do 
poder ue lançar trib'utos interiores, de mais atlen, 
ção haverá necessidade para escolher os ·meios, o 
·que fará -naturalmente com qn.e o governo nacional 
arlopte por principio ' invariavel ·de administt·a.ção 
fazer, até onde for possível, . tributado ~o thesouro 
puhlico o luxo do rim>, afim de diminuir a necessi-
dade daquelles impostos que poderião fazer nascer 
,d~scontentamento nas classes mais pobres da wcie-

.. dade, que são tambem as mais numerosas. Felj.z o 
povo quándo o interesse do governo na conservação 
do seu poder coincide com a igualdade na reparlição 
do peso publico, e tende a evitar a oppressao d.íl 
parte menos rica da naçã_o! 

rOJIO 11, 
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1 Quanto ra6's1 tnihutas :pésaôaeSi,. ceF1ltess0 •• s~Jnees'l' 

$JJI'rp"nlot q.lllC p~· dcs:appr0we·; e. amdal tJllC .eUes•.estfh . 
jão . .h a 10ngo.J;emp·9· es;t.a!belecid0s· noSJ Esta.dos, qu.,Q 
~ÍSl ~ililSOS SaO do.s S.eus dWeit.os, mui~.o me C·Q:Sta, 
lià •>Y.ê,..les· post.os ... ·em.· usa. pelo· governo. naciQillal& 
üomtadQ çle que se lh.e: coaç.ede ô poder- cite estabe-
lece-.lo&., · na o vejo que· neéessariainen te ~e sig,a qq.tl 
hajw ·àe,. seJ' estabelecidos . . Do mesmo. direito. gp-1 
zão .todos; os. Estados . d.a .Un~ão ; e toda'Wi.a al.ui~Q& 

ha que Iil:lilnca usárll.o,delle .. E pov que, ra~~:ãQ, só por. 
que @@zão · .de~·te poder1,! devem se:t;l'l oulJ'Q ~qoti:vp 

os•1gen!lnos respecbivos ser declarados ~yfannieol!í·~ 
Esta inculpação sevia· inteirarne~Wle ·a·~surcl!ll'; .e pe!lr, 
tanta, · o m.esmo1p{)der nas mã<ils ,do ,go;velinQ' n;aeio-. 
nal nao p•Me -autorisar: contra elle humq.; a!!.cns~~ 

ção s·eme:llaa:nte'f' ·e . s.uppôr,.s.e obstU\Crtlel·legiti·I):w. á 
adopção d@. plaroo .. sBbmet.bido ao -n.tl.SsO'e·~a~~i Pqr. 
grqnde aversão· que eu; teriha a este; ge.tl~rJ[l d~ tribu-
tos, est ou, comtud.o, intimamentie convenc-i:d.G. de; q~1e 
o go\ierno,federal ele,ve lter o direilo...·de• lamçar '!llil.ãQ 
delles. ·•Ua ··mn•tod.a:s as• ~aações_ diveumstaneiasJ p.al'v 
tictl'làres, •em qM·· àqm'elles · mesm.(I)S ·meies .qtilé sã~ 
i'nénlrriiss)veis .. no: curso· or,dinnri'o. idars c.ousas, se. t.ot·-
nao es~enciraes l•ál.sàlvação ilo·.ij;tado ;. ce.'por ~anser 
·g'uinte 'h e pveriiso: qrie C'stes meios) ~st.ej ãb ·á diS;pQsi; 
'Ção d'o ''governo pa•rn que possa : e:Bhp·rega~-los; c&Dll1il 
os perigos· que ·exigirem a. sua necessidade. · Ent11c 
nos~ Ú raviclauc•r.eal de objeetes ' que pQssãO• s.ef ~al'·íl 
o gov.eruo Ol'Ígem f~cunda .de td®utos~ •he, humíl 
l'nz·ão-qné ;.nns he:parlicud·av de n-ão dim-ililuir ! a au-
1torid:adel dps conéelh@s .t~'a•cioll!aes ru est.e nespeito. 
Bem p6de o Estado achav-se· em cir.oarnstaneias en\-

I~ 



~ .~7 _;; . 

ticas e melindrosas em que hum imposto pessoal · 
seja hum inestimavel recurso; e como não vejo por-
qtié-'-esfe·nemisphêrro-irã'o · d'eva süf&ér -ãf mésmã-s 
calamidades que pesão sobre o outro, confesso que 
me custa a priy~rY .SLgove.rnp ~o.8l)~Co recurso que 
em caso de perrgo 1eHê pód'e eYnpregar com boa es-
perança de resultado na defel}sa e segurança geral. 

Tenho examinado os poderes concedidos pela 
conslitufÇão' là·if!gO:vQr_q:e federal q:úe• Eem· iniis im-
zpediala relação com a sua' ener'gia ·, e com a sua ca-
pacidade de preencher os importantes e principaes 
objectos do estabe(~.c.~~~~.p~q A"r.lJnião. H a outros de 
que não fallámos ainda , mas qt1e exani.Íl)aremos no 
capitulo seguinte para não deixar a discussão in-
~fHP.p}e~ll:·r~M.~o~jç8-~e;4e qp~, i~ .~~~~ _priipqir. .~'re
fltJxQ.~S1 1terão ha.~tado. Jlara conyJepce.r . a; .p' .ade sip,.e,"t 1:, {l .-; , ~ j f." l I lJ '• •, ff f • (\ , , • J' 'rt ) • )fd I 1... I' • Ti 

1' ~ •• ~~j~mi.:}Rt~l1:;[)'\)fflçilq . »,ãf?;, 8Rj:fm .~qe · Ibl[t,I}'~~;s),~' 
.2flllrf:JÇP~~r}n;w.9t~~~.l~·o~ ~~~ b~~~~ ,l?,0~~~a ~ rPqDP.~ 
M~%çM1 ,.\1 ,1jl,~ ? , P,~Hl~CJ,r~ . Y~~~ tfi?,~err~.;n:ws .,p~t'<:,-r 

itW;1 Wh,~~~Ntt ~qa;1 ,~e fu.QdameB~9' mas Ae qu~ .~'i 
8 L~O., .1Hl1~t.a~bfli5tt 4p.,<Hl, U.?SSp. exa·w.e .• :Jvs~~ WJ: 
~~ffR~ JJ.Pq9.efH~dgJ ~'.?f1 , f:}!a,i ~l?~~~en,t~·?·· s1~Jt~!l: S Y.,JA . f;q~6 
~~J?,a J; fi~tMHffiWi!Ji}dl'f!I.)l!J~t.~~ty. ol>rpAf! ,EFm~el(t_ 
~~~\~~ ~uh1Hc . , 1~p,ee0p 99P.h~Pí\.{9qvp ~ ma~s.eirÇJ!:WS') 
~-~pl(i.~_%>~WffWP· d.o, sr~~!3w.f ~~?e r,le~endo, ; .C:?P.tr~hqi
~~ ;a., cQ~f:ijiflr-\he ,com ~ai~:$~g.u,rança .. a approvaç,a~ 
dp~ parti~,\s-t.~~ s~ncet'?S ~ impat·çiaes d.e)u\ffi, h,o~A 
qov~.rn!), , ~ L~he~ rião- deix.ar,á ~uvi,da ·alguma sohre-
a util' çlq.fle .da sua adopçã.o. Possamos· nós ter. llSqásl 
4,iscri;~~(l~'e· _vi~t~d~ 1~ ara: dac ao mundo o glov!oscJ. 
çx.~mp~o .fle. hn).Ut ~ proc,edtment.o;,para u.6s t,ãQ u~tl1 e1 

para o genero humano tão honrosQ! 
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CAPITULO XXXVII. 
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- : I ·D!fficuldades que a convenção teve para organisar 
hutn projecto satisfactorio, 

. , I • 

. fi' 1 

. . ~·v .. ; 
a!' !?/h.{!)':.: 
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Q!lando passámos em revista os defeitos tla con..: 
fé~eraç_li'o existénte, e mostrámos que não ·era possível 
remedial:los por meio ·de hum gbvel':ho' menos en~r
gi'co· do 1érue aq'uelle cujo proj<icth' 'se" acha áctilaV 
:t:nt'mte diante dos olhos do publico , algt'u}s dos·m'dis 
importantes principias em que elle se funda forlio 
por' nós examinados e discutidos r porém~ ct>mo. ó 
ópjecto "fihal deste escripto consiste ·ém 'apresentar 
ci:i'mi toi:la a ! cla~esa possível o mereícimeniJ da 'nová 

• • • . • . (... ~. r.t t 1 r • 1 1 .• 

cons.titmção, e ~ necess1d'ade de··adopta-la'; ' mcom-
pleto ficária o riosso· plano' se nãó CC:núiderassem()s 
cotn olhos mais. críticos a obra da corlvenção: 
cumpre, portanto, examina-la. por todas as suas 
faces - considera-la em todas as suas · pa'rt~s , 
e calcular os seus effeitos provaveis. AfHn de po-
dermos chegar a resultados justos e precisos, fa-· 
remos primeiramente algumas reflexões inspiradas 
pelo amor da verdade. 
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I;Ie desgraça inscparavel das cousas humanas que, 

raras 'vezes .. as medidas publicas ~~j.ão . exami~_aclas 
com a~~elle espírito de moderação, que tão es~ 
sencial _ he para se poder apreciar a sua tehdencia 
r~al p_ara ' o ,bem ou prejuízo commum; e ainda 
·maior desgraça que aquellas occasiões que mais exi-
gem' esta· dispoêlçao de espírito, tendão antes ~ re-
movê-la que a procura-la. Aquelles' para queni.'esta 
obser'yação n'ão he nov.a, devem comprehender fac·a.· 
ui~bté p9r que- moiivo'· o àctó da c:onvenyao'; 'que ri ! 

)Jf: · I • / . • _ · • •' • I r 

com~eni:la tantas mnovaçoes Importantes - que 
pÓde ·~er conside~ado debaixo de tão differentes pon-
t~s 'de ' vista' ' e 'qt'ie vai mexer em tantas paixões ,e 
tantos interesses 'differentes, encon~ra por toda a par-
te , disposiçÕes dt:Jsla~oraveis para poder ser discutido . 
c _j'ulgado como merece. De algumas obras publica-
dás sob\e o a.~~umpto collige-se facilmente que quem 
as escreveu 'já entrou no exame da constituição pro-
posta com predisposição para censura-la , e até 
com intenção positiva de condemna-la; ao mes-
mo tempo que a linguagem de outros' revelando á 
pri'meira ·vista huma predisposição opposta, faz com 
que a sua opinião seja de muito pouca importancia 
nesta materia (*). lnlgando, porém, do peso das 
diffe·r~ntes opiniões pelo diU'erente caracter de seus 
autores, não pretendo que não .possa haver grande 
differença na pureza das suas intenções. ' 

Pede a justiça que se observe, que como a noss~ 

(') Esta passagem foi traduzida pelo interprete francez com 
hum sentido inteh·amente opposto ao do o!'iginal; c todo este 
capitulo foi não só inteiramente desfigurado na traducção, mas 
até ae encontrão nclle nulllerosas. suppressõcs e la.cunas, 

. . 
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~i(tiaç~b 'hk;·dehari1'eÍ.te ,DÍJi·briliHá',' e ilor\o~~se
i uirile exige 'est4rÇos .par à' melHora-la, .. taptri 'pSàá' ô 
V ) •, • ,. • > /~ , '·'j' • ( IJ') 
defensor pi'eoh'cuba'do da nova ordérb. de côt sas ler 
I ; ~li:r ' ' '! • ·' J:'I 1. ,, ' , ' 

sido determinado pelo ·peso destas c_ónsid:er~Ções,' 
to~o por·considera'çÕes dt;J1 

natl:irezã 'sinislra ~ - 'poren:i o aàversaiio de caso 'pensado nã~ h6~lê ' t~;~ '~id'~ ''de-
• I • h \ t IJ' L: e t I) ~ ·5 I ',(, l • I• I I 

te.rmmado por motJvos ,realmente ·Irreprehen,stvets. 
i\~ 'in1tenÇ'Õe~ ' do p~irrie1ro podem se~ 'cui_p,ave'is bri 
fi~llOCenÚ~s-i 'm'a~ ~S ido s«}gundo' dev'~m Se2~ · I;I1lt~lf~~~i~ 
~~~te . r~P, r~h~n~i~~is . .. PorénÍ .1par~ : r{~bff:nlm a;~t~ .. ' ., Í·'' I ' . •' ' . ' ' ;; '1· l'•HJ>: ' (l-,1 
foi ·esLa p~ra. ~~.Cr).p\a ~ a~ · pe~s ? a~ ? ~:le~. ,ç.x_~hl~l~~-
men'te . nos dirigimós são aquellas que a luún zelei. 
sincero . pela reli~id'a<le d~ sua ~~~íFia; rêt;Aü~ fulz~ · .., ;~1 ! ... "'.I:.;: rt Paq .\.J .I. ti 1 

segúro e caracter capaz para IHomovê-la. . 1 · 1 t • ,.,.' ,... • ~ r ·t f•b ' } '}')l·~iHJ l) 'l 

As pessoas;des.t~~~ract~r não ~ó. ~x~lf.~nà~p?~~J?~a
J;lO propostQ pela convenção sem 4~S~J~S _d_e, enco~;; 
trar~lhe élefei'tos, oú de áugménta1t~ihe .tos que 'tiver ', 
mas hão~de re'fléctir que de obra .sahicla das mãos 
'- • ' \.. '' I ' I, j 1 j ' ' I ~ f • i 

de hon;:w~s : rrã_9 yp~e esper~r-~~ . ~lue ·s~j~ . i~1t~ira~ 
mente perfeita; e por este m,otiv? n'ão, s6 ll~r~oará~ 
os defeitos propri~s á~ falli~i~i~adé. hi~.m~~.a/ mas l~,ã?: 
de lembrar-se ' que, mesmo JUlgando de erros, tall). ~ 
be'n1 ellas poáe~ crr~r. Àc'crescen:td-sé 'a J~. ~~ ' ÇI~tê 
~üo basra s,oment~, justiça~ ~as c1ue se pr9'cfsa ~IUljl~; 
:\>em indulgehcia pata fazer jurzo .de hum tra~alho 

' 1, 1 • • ' t t 
cercado de tantas dlfliculdades. , 1 

A novidade da emprezp. h e· a . ~~imeil'a co usa qtid 
é.á nos olhos. Já fica provado nO's capitulas antece-
dentes que, por is~q ç1ue a constitui.ç~o. actual ena fn!l" 
dada sobre jl'lliilbipios menasex,actros~ ·lr:~ qbe·era pFe··' 
ciso ínütlar-l!J.1o'nã0 sómente'ds aHceré~s. ·mais aiii'<Jia,'õ' 
to elo da êól1sírue'ç'ão; c igualmente se vi o que' as 

' ., 
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êô'tlfe~illf~@e·s :aHtigas qúe p·(}dieri<ao ser tomad{\s !p·àr~ 
ex~pi&, _ISendo · mais O·tl menos 'Vi«iadttS por :pvin-
élpios .e~rrótle'os,"el'ã'O Olilnl'o•os pharees; ~ue, ·apezar dd 
Jfídstraf.erfi t> p~t.i·g;à t{tle cle'Ve .ev.itaNe, nãG ihdi:oãd 
6o'mhtdtl o·êáríiirtlio qu·e deve .realmente segui'r-sa; 
Assf.m; ttfd:e qi'l·ànte pocUa esiperar··~e da oanvençâo·era 
que nã0 só-:)c'ribssc os err,es .aponla•dos· pela 1tossa 
proprih' 6Kperiencia 10 , pela .:das' oul·ras naqõ·es, mas 
qlté p·rep:arasse <f rhaneira de emea,dar o's 1q.ue pa~a ·o' • 
füt'iif'~d v-iessem a·,desc--olYrir-se: 1 o ·' : " :. 

· A'lliàib'r das di:.WrcÚldades desta' emp.reiá er'a a de 
cln11ciliar á esfahiilíélacle e a ·energía nec'essa>ria do go 
vet'fio 'cÍOín Ó t<eSpéÍtO 1devido á JiberJf.•a'de 1e âs flilrffiaS 
repiihli'canás; po~61ue sem es~a condição indispeii-' 
sàve'}, flcària a obra Ímpérfeiln C :l'S CSP'er'Ul1Ç3S cl:l!l' 
·pttt(f ' iiluc1l·das. ·o homem ·que nãó f&t· pt;lil,flnnda~ 
mente ignorante, não póde deixar· de reconhecer e·m 
taPcen;ciliação 'extTema rliffiouldude. '· S6 a ' O»e'Í~gia 
Üó goV.et"no nos ·póde de:fendel' 'contrd ós perigos' Ü'i· 
te1~iios ·é exterrios, e' dar &s· leis aclueUn cx~cuç1io 

prorn'ptá ~ saluta•r, sem a crnnl nao póde haver go-' 
veruo -digaó · deste nome··; · e só da· sua ·· est•ab'iHàn·~lõ 

p~de lla>Scer ·a eenfiança .c:lo povo, que h e hmna das 
princip'àes ·heriçãos da-sociedade civil~ ·1-IunOJ.a achni-
ni·sbrà·Ç·ão Í·rF-egtf.1ar C ÍDICI!fflStaate he l'ão penÜC•Í<O'Sa 
em-si mesma como o·diosa ao j>'lil1VO; c póde ter-se 
pe'r· ccr~to ~uc a 'maieria dos cida<lãos, can'hecendo, 
como conhece, .as qHa<lidades de !hum hom govern0, 
c intieressada·, ·cotno he, nos seus ·effoitlos, não pó·de 
fi'car ' sá~i'sfei'tà emquanto se:,nãO der ré·mefFro ás vi~ 
cissi'tdéÍI:!s e iné€n<teza's 'da <iêlministtra~:ife aelhl nl. 'Coíll• 
JHlTau(lo 'poréin esllies p'r'ecios0l! -element0s cou1 1e5 
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principios vitaes da' liberdade , fa'cil he colligir ·que 
grànde difficuld'ade de~e haver para combina -los 
huns com os outros em proporção conveniente. Por 
hum lado exige . o genio 'republicano que . não so-
mente o poder 'emane sempre do 'povo, mas que 
aquelles a quem o poder he confiado estejão sempre 
na depc·ndencia do povo, já pela curta _duração dos 
seus cargos, e já pelo grande nui:nero dos deposi~ 

• ta rios do poder publico: por outra parte a estahi-~·. 
lidado e energia do governo exigem a prolongação, 
do potl01·, c-a sua execu·ção llcit· h uma pessoa· somen-
te. Até que ponto a convenção foi feliz na resolu-
ção deste pt·ohlema, ver-se-ha examinando com 
cui<lado a sua olHa; mas pelu t·apida vista d'olhos,, 
qúe até aqui temos lançado solne o objecto, . já se 
vê quanto aciuclla t·csolução devia ter sido diiftcul-
tosa. 

Que o estabelecimento ela linha do demarcação 
entre a autoridade tlo governo geral e a dos gov01·· 
nos cspeciacs não cr·a menos difficnltoso, facilmen· 
te conheceráõ as pcs~oas costumadas a reficctit· c a 
considerat' objectos de natureza complicada. As fa-
culdades do pensamento não estão ainda satisfacto-
riamente definidas, apezat• de todos os esfot•ços da, 
metaphysica e da philosophia : a sensação, a percep· 
çn.o, a vontaae, o juizo, o desejo, a memoria, a ima· 
ginação, todas estas faculdades e·stão separadas Im-
mas das outras por linhas 'de demarcação tão fugiti-
vas, que facilmente escapüo ós mais sub tis indaga-
ções, c deixao á meditação c 6 controversiu largo 
campo de discussões. Os limites enlre os diffm·enles 
reinos da natureza~ c mais ainda entre as suas subdivi-
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'f!'Ões, offere~em ainda huma prova desta importante 
verdade. -Ainda nao foi possivel aos rnais sagaz,es na-
tu·ralistas traça-r. com certeza a linha que separa a 
~Çtteria organica da inorganica, assim como ~izer 
onde ter.minn o reino vegetal e começa o animal; e 
muito ·Jllaior he a obsçuridade quando se trata de 
es.tabelecer os caracteres distinctivos das 'diff~rentes 
especics de onda reino. . _ 

So 'da contemplaçao das obras da .. nabureza , .on· 
de todas -as delincaçõcs são exactns. ,, o só 'nos pll-
r~ccm imperfeitas pela fraqueza dos olho~ , que ·as• 
conlemplão , passamos á das institQições huma-
nas, em que a obscuridade nasce tanto do objecto 
em . si ' mesmo, como d"Os orgüos com que se oh ... 
serva_, facilmente se pó(le colligir qua:o pouco de-
vemos esperar dos esforços da humana sagaci-1 

dnde. Até aqui não ,foi permittid_o ás maior.es 
capacidades na sciencin do governo separar de 
hum a maneira salisfactoria as suas . ,tres "grandes 
províncias , legislativa , executiva e judici;;tria, oQ 
me.smo 'as verdadeiras ~tlribuições uos differentes 
ramos legislativos; e todo~ os dias npparecem ques-
tões no curso da pratica , que zombã,o das diligen~ 
cias dos maiores sabe1lor.es em sciencias políticas, o 
provao a obscuridade que reina em semelhantes ob-
jeotos. · 
. A expet·iencia dos seculos 1 mesmo njudada pe-
los esforços contínuos dos .mais illustrados legisla-
dores e juristas , tem sido igualmente sem fructo ; 
quando se trata de estabelecC'r os limites entre os 
diflerentes codigos de leis , e entre os differentos 
tribunaes de justiça. A extensão p_recisa do , •di"~ 



ltêif~Hê1~~.fili1 ! nd~ts ·. eHttttdtt&; . da'S M~>.tnar.litíi 
m s ~~e.mecsiâstiéàs \ é ·ã.:rrs' lli:ttffH'i'f.a~õitá: e ·~~& to_. 
d-tasr áS! ouff'as ~êk;e ' odsluní~s' 10'eaes' ,: ·ainda lifãti 
est:rti l:lefi'ií'.fL·iY.innc·hte ~stabelé•éitlà Iiá''@rã-Br~i·anha 
óntl.tf 'é'Oihtado ost'its )mateHocs siiló tfntndas tl!lm mai·s 
nt<fcflÇ~O' 'e Ít'í'Ülnigé'nêín d'o ti'li&tetn qàa-l1uilt 'OÜ'tl'{i 

}\arbe 'OÍó 'Ii'lti'ritlo, •'f\i.}l1Nsiti0Çâ-0 ''<16s seüs d~:fl'ereln~es 
tribtmaes geraes e locaes, de,-dit-eit0 ; .d:e· équidrti:le,J 
dé"'alrfr.tf-'à·ffÚtd'o ' e. oú't~6s -; iãiridá hé . ttr~~eÍ'l.1 1 rd~Jf.re · 
qu&lfé'sltf :c&np:lit:aJdas úi'Scussõe·s qhe cl-enG'lRé' !sHI~ 
ficien:téi.rltrdl& q'ttanto &ã!if ir'klebel'rt:l<ina~onw limil'~g 
que· o5~tfr1Ú~'i lâsi lãttrih-il~çôns !! fl.as ant.orida;â-éS' ' ~õn-'· 
~Fíef ~~. ofN tf lha· lêl jMvZI' •que t1'ã'o •possa 4-nr h1gar 'à 
iutlMrsãe~ !'e ' qíiiv·&Ms '' áfê; qti~ ' 6 seu v-êPdadeiro 
s-é'fi'LidlHJénlia sidO' db~'ermifdn1o' por fiilttíÍl Hmgo{\ se-
tie 1de tlisd1s'Soc~ e ÍINitiC'ãe-ôes p<atti~~Ii.nre!f; <e ltstlo 
pór 1/Á's ' P~e'~i·~flis -(l_(ife sej1âo , es• lét:tnibs dm <p~'e' i'di 
êondibtrall:' ,. e· t~ttr rn:uis mudfnta . erue' fbsse :a rd'eN.b~
i':rç'ã'ô Bofl:i''t~lé fui C!>'t'o·a~isàila,,:· Atém•• c,:! a- <il>scurM:a~ o . ' 
d'e• resulfiáil-te' 1d:a 0fftl~lp'litilil;oo ·- d"b"s ~ibiectos 1" 6· dá' 
i-mpér1'ci.çfi.o ti s fttoültlâch:iNlrulntinàs., ha ~ill'd-a 'fio-

. vfi%1t!ftil1h1t"á~o ' lil'evebiente'h ilb me i {i) , dkl' q;tté e-s ho-
·nnm~ '' e -% r f édll lfàrfi '· omiR.tooi·çall' ·o'S"· SE!ls • sent4-
fueíiWs redp't<dc'~>'s . ·As· pala'v~t:as S'e5rre'rí.l- para· expri-
Di~l' 11s iél~ã:S r "U J?órtá'Ht.o l1~ · Jire'ciso (rorê· nãd sé a·s 
idéas sejão distihctas e claras, mas que sejão ·éX.• 
ptimiaà~ <.,<:~m jfa'lá.Vras llli~tinctas, e tftl'e ll~lfS SCJúO 
exbLllsiiv·á.lnl~nfe uppll'op;ria·tl'as; Or'a ·~ trem ·h-a li:ngua 
~~ .ti'ta ·qlte b'ffllireça hníétertti:o :pa>'t:r ' éada idéa 
ábstrraétâ ."·fiêm' ·tã'à' dotrec~a <fáe·•.PO'ssta exprimir:tqJ 
êla~ ·'à'S· JUbas'sent .s'e sevv:.ir ·tl.e ,flermO's ·equirooo's; i,lS-
s-ibJ,-.q:un1tftr~r , <{l!l'ê·tcuha s.ldo · a .-e~ao.tid-á'o 1co;m •. qu:e 
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liun} çõbj~dtf> fM .(l'Fscttti,<l& ;-iJódo· ·tr .a serlij cléniíib 
çãlô'limixadà rp'ê:M dnp'erfciçf:Fó d.os'll1éi'mÕs·oeth- qtltíillê 
ap't'êse:dtail; ;-(l· • fl1nf~~ lna·t~ nin~á ··tp1~nldo · s.e· ttát1i dã> 
h·litn' ê'h':iect<({ nl;l:t»p~iêáJ~ r.w '·udvo. ~'' Al~1 'q:.uiib.M d 
':119))6< PonRni0'5~.1 is~ · Jdi'gna êon4nitllnlcar M s 1totlfeft'S: 
M 1l ,itrs'~'Orila;dê§/j íhiáa suã"c~pressãó,.' VãÓ Ha~a 'lê' 
luminosa como· ~·Ü&ftr scW·, ·'lem 'aéftà· 'Ifió·d~ ·' cqil· , 
V·'G·b'ão é •~sctrr.a ~l~'or. 'é~'üSá ~~!lo It-Ieit5'1Jó'r qne·'é·h·eg\)U 
ai$• aô~'Hfbs·J rr ., . ·! ·t. ,,!'. 1 •;! ·; , "fi 1, ~ }Jrt, 'l 11 

-naã ~t'tiã n~Hwés: aát:t~ils· ti . 1tícop,r'ec{fãu : i'ridi:l'm~~ 
sãti •n-ro.s " obj~tló's:, iní'p'~rlei~o·; -nás' tirgãlel~ d'O ~ p'iffil 
ídm&rfll~'~ e 'ftS%ffiéieí'Idá ífa ·lii't"'·~efi.r. a.(';fl-?lâ b!u:.; , • .,,. , , , 0 1 O I 
mll' "d~stttSlr'é's~hgas · àevtf tér pi:o'd -~do' 1Fl,.'i'lrif 'êer 
~a · grâõ•ftle ólh'écd-riêláile ~,,e ãlqfunicinçãtf;··p~lfà' est-
b€t~m ' 'la IinMtl~hr deíhárl\a~~;~ifóe&nf~, 1j[tr'isald'Çitô1f'ê 
d'e ai ê&.Vd:os Est~·tló's , dêvi::l tt'r'·experirr 'êntâa:&•ô ê!f 
féifó111J:l:!'>t&tlaí;;l :fllt li· !I ·J J!llflÍ 1 )•1 U>II!JOI r.!J ~,,:r 

iuÃ!':S (:di'ffiéul1el. ilês ] a'fe'•ncfti-i bp·b' fll·d-Js,!á'ctrtf~êéri 
tt1l#dsi?D~Mh : a:~~:jfferfe'iíít:ê'~}) t<efdtfÇõe's :{li?s 0 ra:l'!!Ües 
dtlSfjietri~~hos E'stà'd@s~ S'é'-sitpp1o1letlÍios'<{'de 'Os p·rirne'i-' 
f .<> •í•u,lJ Í.'dé '1f!;.• t "" .,j ; , .._ 'fi .. .. r., .. ~ ·u. - ~ »-~J.• rld. t.;.• uS nu • 1,,·e <:rnue ·uc o, I?açu~ uo. 0 uvtrr ul:l 
..,.., l· "'-'"'hp ... - J .. , . , ... a ' á~"·' i·,;p.r~r.··'il ~1" .:..· ma· ·p ·ttnv ··,·opt>rc;IOua a: • ·•stra ·r1'iu"''~ia et 'J'I'.I'J lOn:an 
êia·r•átt:llié tric{ -téi:filio q"tf€!'6s ;sb' . fiá& } .fti~; 'h o-tltt 

... ' . i' t: o 
sfir' m'enbs' rtenazes' dds direit{fs ·e ;1p' rfmtlt •i<fü a1"' 

' ,.o cl.âdc rue·•lictWa:ImerHé ~esfriibtão; n;ã·ó··i én!o'S 1lo'!r-
~é- ·~iit Vêr'd'atre~ De'Venios ) tpp5i•qué n illl úd:i ' •ü;êll~ 
~é~·'-1quéMtl'ó t'é<Íer~ · e qué'1á ·qu~sNio~ãô' p6de' S'êr 
te\lfu1n!fda sertã'o por1 mêi'o ; at:J 'lfrhrrs'acÇlYes ~ · M 
tit<e~:n\1d · -e~rematiie'nt'ê prtív·àv'el qt~é , :d'-ép(}ik 'qtte lJa 

qtr'é§tâ6i~á tl:/pre'~bbl'a'Çào''foi · -tbftcé't'tai:la. t, nbi\tas de-
f.tiVeifÇà 'j riÍãs'ter'ã'Õ ·etíti'ié:'rrs pii~tes ·; âlfim'•-ll~~tiitrt:J'ffl 
trtl ·tt~lfuis:áÇ'àb á0 · gd~etnb ·'C~á dislfilnÜÇl«i''-êf$'swpb~ 
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deres , qu~-se con.cedess~ prec~samente .mai~ . impor-
tnncia áquelJes ramos em.que cada h uma havia obti-
do. m&ior gr.á'O de influ~nciá. Harto freq11entes ves- · "> 
tigios appilrecem. na obra da convenção , por onde 
se prová a realidade destas supposiç@es , e por on-
de so vê quantas . ye~cs lhe fei 1 p,reciso sacrificar 
princípios a·estranhas con.siderações. · • , 
, E n)llo -he somente ·a differ~nçn ,de extcn,sp.o ' entr.e 
os Estados , que devia colloca-los em recipr.QCa Q.p~ 
posi~l\O : ,oqtras co~l;!inações ,, nesulliJlQt,es d~ inte-
resses 1 e situações particn'lares ., devem ter pvoclu-
zido novos ohstaculo·s. ·Do mesmo! _~;no do que hum 
Esta,d!) ,q,Qa,lquer hé dividido em Q.,ifferentes dist-ri-
ct~s, c os sep3 cidadãos em classe~. differ~~te~ ·&Oro 

iqteresses ~ chimes ,p,ar~iculares i , as.sim· a~· di[er~n.:; 
tes partes .df?s Estados-Un~dos es~ão sep.ara,las, hu-
mas das outras por hum sem-numero de cil;çuw.s-.. 
tancia~. semelha:~t~s , que prod,uzem ·o meSQl,o ç!(ei-
to , posto que em mais extensa 'escala: ;e -posto que· 
esta diversidade fl~ , in.te~esse-s ,. :Velas razões ;expQs::, 
las n'ou~ro lugar, .p6de ter benef!,ca influen,çiíl sobre 
o g~ver.~o.~depois ele forma~o, h e ·evidente que d~Y,e 
ter obl,'ado: de :huma._maneira oppos~a no a~to_ 4c:~ 

. fo~{lla,r. Q;ue.maravilha J1e, pois, que no mei~ de tan-
tas diWculdades, a convenção se visse ·muitas vezes 
obrigada a apartar-se daquelln perfeição ideal que o 
t~eorista engenJ;lOSO concebe no silencio 1}.0 g~hin~; 
te ? O que certamente espant!l he que todas as dif-, 
f!,culdades fossem ,vcncidl!s , e :com huma unanim,i-
dade ', qu~ .nüo era. P.a_da de , esperar. He impossível 
gue q~lnlque~. pes~oa d_e piedade .sincera' ,rt}flJct.a nesta, 
cirfUWStAJ~cia ~ ~em ~particip,ar, _da; llO~sa . adqlir:a-



- ''-çllo; e sem· reconhecer neste facto a mão do Tono 
Ponnnoso, que tantas vezes assignalou a sua prcsen-

• çn· nos momentos mais críticos da nossa· revolução. 
Já vimos em hum dos capítulos antecedentes os 

inuteis esforços dos Paizes-Baixos para reformar os 
vícios notorios. tda súa con~tituiçã.o. ; · :e a historia d~ 
quasi todas as aisembléas deliberantes, convocadas 
para reunir opiniões, apagar ciumes, e conciliar 
interesses, não apresenta senão huma serie de frau-
des;·iíde perfi~'tas e de' facÇõés; v:ropria' p·ara•dar ·a 
mais triste id~a· 0da dep; av'a'Ç'ão e da ' fraqueza do ca-
racter humano. Se por aqui e por ali alguns espec-
taculos· mais lisonjeiros se apresent&o, tanto mnis 
sensível he o contrastê';"b'se sê examinão as causas 
deste pequeno numero de excepções, somos neces" 
sariamente conduzidos a duas conclusões importan-
ttss ~11prihi!!ira'l •q.àél'li ' Cõ:tilvénÇãQ'iescapou ·por mHa-
g.I''érf-ã fuffe&t1ii.Jírffl1lletú:i·à •·dô ~spirit·ol,delaniro&'$idà'de 
& ae p'ártido, '-tão· commu.nica::tótl'Ós (rs co'tpos delihe;· 
ráb:tes; ·e que infallivelmeh'te>os o<Jrliolnpe'; segtindta~ 
que a CôJtV?C'I;ão ;da netesshladê .ae ' s·a~rHidr<ào hem 
geral to'tlo's õ~ ·i lt-te~essês· e õpi~;~iões · pa~ticulatfés, :às• 
sim'·c'à'l:'rio1

• o -descnganaLJI!_e· qrle:-nr:)v~s fdemt>r_as ··e 
e\tp.e~iencias . nãiQ diminÚiriiio esta ' Ji'efG'@isidade, foi 
a éaú-s'a ·que éoriciliori finalme'nte todos os·depútaaos 
dà conv~nção. · ' · 1 

'• 

I' 

;1 
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,Ço~illuaçãQ. dp: ip~~ af~IJIP'J\ \1 ~ ~~,onse<i•WMft _l\,s o"Ne~~ii,{t 
. · oppos~. s ao plano da Convençãp, . · • 

· t ; ti_. ,,, i t. tJ • OJJ:''f. , 1 ~ :.i f 11 ti ~; eoJ JJ ~ittft 

~· 4
• ·~~!} tU..'(~.r h, • lHt t~ ;. ~' 4 \ C lt~ . fJllLÚI'!tl ~tt~!,t·1 

"L cn oJmd , l:lu ·~·11 " ·a ~·.·~~ :o:o>:ií ai:HU eoi JJL1 
. • {PO Ua, )IADISO~ ; .1 f • 
~ ~ f .:l ll; !l;!llffil.. 'J ,~, •1<: f: , '"a ,'U!tO:J !l fl!l !i'liUI~)<! 

··~ •' •1! d IlW-: , ~ o ,.:1 .• , ,, u.u Ll'l'tfiw t OW:Hifl'Hl ;jwL 
- l!• 1 •\•H11i ~"i..' L''"·::; .•. uh I> ~abh:uimo:> f)Ju:~lilm'ltt: 
~ •• He C.~'}s:t,~~.rot!li~\\ r.m~f}t~I%J'Q) );l~·.!tmt 'lqoh9' 
t$e.tnl\lmi~cf0~d& 1iq~ bístf)rin sDltij!ffll~&lh~êf}.lm}\ 
-go'lAWQo~~iil>~leçi.~ ~\a1 <WliPoracii:,{) çz_,NQ~~em· 
}Jl~ll~·gerªl --~ ~~ Qt,cu;i.-9íl9.Q-.,Q.e :org.agirt-.lo J~~~ 
.!lidei ce.nfl~.;d ª ,hQWti .<}.§ ~ml>Jé~, ;;W~~~p. e 3j-hum 
Gidauã:ll , eciDÀetci.ll<r ~pelll .. s~a ·. sa·h~Q.(l~ ~. ip.~}~ .. s.q~ 
integrid.a4e. ~ :Mi.nps.f~j O.}funda~QD UUÍCf} doJg,()Yer .'0 
d~ Ç~e~il-hZ.~l~\ICO.; ,d.o cqps ':{..{\ÇFjg§. ,~!I!JO 1~· ~e~q~§ 
1de}l~.Dp~çoq ~~~Q}oJn ins~it~h·aq o · g~v;~~~ d~ .t\..~1)~; 
nas. Lycurgo deu leis a Esparta: R~Pll!- .4ey;e,\l a~ 
suas a Romulo; e depois delle escolhiu Numa e 
Tullio Hostilio para concluírem a obra delle. Quan-
do a realeza foi ab{)lida, Jk.akHÍubstituio-lhe a ad-
ministração consular; mas, l>ara obter o consenti-
mento do povo e do senado, apresentou hum pro-
jecto de reforma qne dizia ter sido preparado por 
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&b'iOO Ttdti-01 ~~). 'Na.s; :·C'OQfef)er,~tçõe-$ l@~i~' íl8~t§.~:~ 
flneont~~àmos '1 a 'mesql'J,r,.eau.Sar. ~_,,.A?mtllh Y·é~iãp.J3st~n 
}éeeuf au d:o• :seu~noJ:}1:e· :. ; a dos:A.eihePSi {o\ dh!l:di~§J, &ó 
p6r •-A~heo, . a··restaheleoida. .. p!Jr, Âllit<~Q ... , , ,, n··~~ii 

'"''&tWb't(dci ~e· ifstehdessé• fi pó6:'ar 1 deStéS: IlegiS!}ttdd~ 
ré~+Jié~ .~ ~âtitbrfdaae .. qdi:l" b povo·' llle'silconfi'ttva: ~h-e 
tl' q 'l '#â'9 ' pod'êm'ós· dize'r; n1:as ('(qúé' helcerto . b'e · 
q íc{ tdàôs . elles procedíã·o com es'érí.ípulb'sn •régrila· 
~i ela de, • . :pracon recebeu_ d.o p?vo d' Aliltcri.rl~ poder 
l~ltmltadtJ · p~ra : vefói.-m~·r· as"stla·S lei's1 Rê1S6'1én,Aao 
qbe' 1r6fe~e Plutarcho; lfó'r .de'';iilg'Ó.n'l' mÓ'do forçàild. 
pé·J:o'' vo'tó· universal' ·:ãos seus Mnddadãos ·a:iifll'êltá·r 
o · ptláe~ ab~olttto ,.üe·· organ.isítr-IheS' húnia 'ti<H'a coh.<~'.L 
tMtic;~l Os'\}iêins ' ii~ qhe' ~e: sefvio 'tycMrgô fo·t-ãd. 
inéni>'s! rêgtilares:; pnás' os homensi mais' es•d'i'op'illd's~ 
in'erlie 'ãlffe'rhtd:os á rdléa ae·lJl.tiinn 'refarma :metlioai~ 
e i ' J!pj etéJilt.'ó' <os· ésforÇosO::f-íngltttzr'ê.h le&t'ef ill'ttsr~rê 

· Ulttr16t'á~'~á1,1\unia reforma feíl·a· 'po~' tlí'mrtla ásscmMé'a~ 
~éliherànte! " ·;· ' "' . .~. Jt,,t ·~ 'llw,d,, •• ::~ ,,J} 

l"óu~~~ fdi 'que ' ind1i.'~iÓr~ôs· d~~~ó_ ~; 1 ·lMb!}cl~ oS':1dfJ 
• ~ .. • l J.í• ·J ,. •"'Hn rJ "doa •~'IMtitJI sua liberdade, a abandonar tódas ,a re~~.:ras c Rre-" .,,,r, .,., •· : ,· ,., ,.•d r.") r.n L . 111'11 '!OG ~i'j 

caucao até ,copliarem o set destmo l e1ro_ da~ n1d s 
de f:u:n· i~1izem '1{? d'u;i\1 1f~·;tr~1o8 oY~tfie;!~~'H!' ss 
-'<f o, r,{' fi'. •Di l1U I<.. ·, I v 'li; u;;·:> I T '' OüOd.I•'Hl 0"' (!~ 
9..IW n~~ ·R·9fln~v?.o . 8 t fiqm~n,~na?lí• ,~-~~~? !~er.~.!~~ • .,a 

· Jll,enos ~e. ,~ef gqn.~r~.~s, e p,af;a, que~. <:. u~masiadO' 
merecímeu.to ' de qu!llquer cidi!<â'ão era ·I?eri!!"_ósô á1 

· · \ '•' .· !llJ'· 1''•' •· · .. K q J'ltJ t 

., ··(')' '' ifodo · éste .c a~.i't &!o-he"lluni 1 terrivrif 'rghmenl!o éontr~ as 
vantageh.s d'as ás~elrilh~as de!t~era,n'fes, .quer seja ~In vhject(l)s• 
l.egipJ.atifcos~ .IJUer ,seja em pvnto~ ,4e ~dn1iniatJ: açJi9 · Q,uem 'quize 
çonsultar o Novo l'ntNCtPE, de que faço tenção de publica~ hum,a 
iuha ediçã'o•ahres· de s~hir desta cida1de, vdrl.l n'hilni ' llôs seus· c a 
p~ulos. ~jJUI'Íinua maneil'll ·de: pensar soh~e este .pat:lto esp.e:piaJ~, 

• 
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li'be.rdade, 'entregass.em a ham s'ó individuo ·o cuida-. 
da· dó seu I futtirp todo inteiro, e do .de toda a S\t.a 
postêrrdade> cóm mais · confiança do que , a hum~ 
assemhléa esco-lhida; donde ·era de esperar mais se-; 
guranç·a,_ e a~é .pu~sm9 mais s~bedoria? Não pe pos-

• siyel .responder a estas pergun~as : senã~ pehi.' sÚppo-
. sjção de qufl o r~ceio da 4esun~ão en~rc o.s diifer,entes 
membros er11 maior, que o lla traição é

1 
4~ Jl\capa;-

çidade <}o h,uJ!l ;só.l!omem. · 
, .A hist(lria ·QO&_ di~ aipda c;oQt que difficulaa~es 
estes legisl!\dÇ~res tivera o que luct,ar/, c d~ que. me~os. 
11~ -~e'-wirno par,a levar por djaqte as suas ~~formas. 
S.o!on, que p.ar-ec~ . ter seg,uido htlm.a linha de rpoli ~ 
\ka J;Uflis conde~.cepclente ,, cot;lfes~qp que tjnha· d;~d~, 
á sua patt:i.a, n.ªo· o governo Ú,l,ais proprio para f~~er íl 
sua felicid~de, mjl~ ac1uelle que m.ais sç, accommod.a~~ 
~.oro. o~ p,r.eju~zp~._, da ép.oca; ).c. o. mes\D.o. ~r.cu~go, ~ 
~om todos ~S L ~~US rigores, ~iO·S~ ~a 1 I)I1~~?Si~a,~e 
de combinar a violencia com a superst.i_ç)lo, e -só 
P;~~e . ~Rf c,~l\sis~en~~nA ~ua ~hra : ~~nt!ncian~o 'pri-
~~.~!r~ffl~?,~~. ~. ~~lr'.~ , ~ ~epq1~ ,a VIda. . , . , . , . " 
.... s~ g~,r o~1~!ft. · la~~ .,e~tes exe.m~~o~ ~os .e,n.s•.n.ã.~ ~ 
adm1rar p1elhoramentos fettos pela Amenca no 
á~'dg::J 'fi.~thoJg d~ 'pr~?aí-"ar{ ~sta})elecc'r' plarlos ró~ 
guÍa~ó'~''ld~ g~~~rno; I ti~Ji.' ::0Úlf0 1 nOS adteri~m 'dô's 
per!gos1

• e difficultla'des de taçs' exp·eriencias ,' e 3-a 
imprúdenc'ia de multiplica-bs sem precisao. .. : 
. 'Seria por ventura desprrazoado pensar que os 
er~os do plano da convenção , tendo procedido, n~o 
de faHa de Cltidados e vigilancia ·, mas de 'inexpe-
riçnda em .mf\teria tli.O .I,lQVa e deJicàda, não pode~ 
poll isso mes~Q ser bem determinados senãO quandq 
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a experiencia os tiver dado a conhecer? Muitas c<;m-
siderações geracs e alguns factos particulares tor-
não esta conjectura extremamente provavel. 

I-Ie b,em digno de t•eparo que enlt•e as numerosas 
ei:net1das JH'opostas pelos diffet·cntes Estados no mo-
mento em que os cli1fct·entcs artigos lhes fot·ão en.: 
via dos para que os examinassem c t•atificassem :de-· 
pois, não ha hum s6 que seja t•elativo ao gt·ande e 
capital erro descolH•t·Lo peJa cxpericncia aclual: c 
se se exccptnão as oLscrvações·suggeridas ao Estado 
de Nova Jct·sey, mais pelas snas circumstnncias 
locaes que pela sua providencia pat·Liculat·, podia 
entrar em duvida, se huma s6 de todas as ohjecções 
pt·opostas justificou a revisão do projecto. Isto não 
obstante, não hc menos de crer qnc, por muito 
pot~co fundadas que fossem estas objecções ., cbda 
Estadó as tet·ia sustenlallo com pet·igosa pcrlinacia, 
se o sentimento da propria coüscrvação não tivesse 
·feito calar a voz <lo inlct·esse particubt· ou do zelo 
pela propria opinião. Ainda todos se' lcmhrão da 
pet·linacia ,com que hum dos Estados t•esistio tantos 
annos á nlliançn get·nl, apeznt• de ~er o inimigo á 
porta c cpwsi no cot·ação da pntria; e que s'ó cedeu 
quando receou lot·nat·-sc t•esponsavcl peln pt·olon-
gação das desgraças publicas, aniscando o i·csul-
tado dos acontecimentos. Ueflicta o leilot· sincero 

' sobt·c as consequencias de fnctos Lão impot·tanles. 

Hum docnle que vu peiorar a sua molestia Lodos 
os dias, c que a applicação do rcmcdio não pódc 
ser diffcrida mais tempo, re:flecte na sua situação, 
considera O Cí\1':\Clo~· dos di!ferentcs meaicos, C 

TOMO 11 , (j 
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chama aquelles em quem tem mais confiança , e 
que mais capazes lhe parecem de procmar-lhe al.,. 
l ivio. Os medicos examinão o doente_ com attenção; 
c.' depois de madura consulta, decidem unanime-
mente que o estado do doente he CI'ÍLico, mas que 
ãpplicando-sc p1·omptos e appropriados soccorros , 
bem Jonge de a molcstia ser desesperada, deve della 
seguir-se nota-vei melhoramento em toda a machina. 
A pplica-sc de commum accordo o remedio que tão 
feliz effeito deve fazer. Ent1·etanto chega hum grande 
numero ele pessoas; e sem se atreverem a negar que 
o perigo sej~ urgente, affirmão ao doente que 
o rcmedio prescripto he hum veneno temível, e que 
o uso delle deve ser seguido de morte certa. Nrro · 
terá o doeu te, antes de seguir o cons.elho , di1·eito 
de pedir a quem lh'o dá a snb~tituição de outro 
reme di o que lhe pareça mais a proposito? E se os 
novos conselheiros differirem tanto nos seus pare-

, ceres como differião a respeÜo do dos medicos, não 
seria melhor que o doente ensaiasse o remedio pro-
posto por estes nltimos, em lugal' de dar ouvidos 
áquellcs que confessando a lll'gcncia do mal não 
sal)cm como possuo remedia-lo? 

O doente de qnc se trata hc a AmCI·ica: a sua 
situação he perigosa. Conhecendo o pcl'igo do seu 
estaclo, a doente recolheu os votos unanimes dos 
medicos chamados para cura-la; e tocTos elles lhe 
advertem que sig~ o tt·atamento proposto, sob pena 
das mais funestas consequencias. Que fazem os 
novos conselheiros? Negão elles a realidade dope-
rigo? Não. Negão a urgencia ele applicar-lhe Pe-
mcdio? Não. Reunem-se ao menos dons nas suas 
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objcsções contva o plano proposto? Ouçamos o que 
elles dizem. ' 

Diz hum que a canstituiça.o deve s.er rejeitada, 
porque. não se propõe neUa huma confederação 
do Estados, mas hum go\1erno que. obra immedia-
tamente sobro os indivíduos, Outro admitte que o 
governo deve realmente obrar sobre os · in,dividiuos ;_ 
xnas, não quer que esta acção se estenda tanto como 
no pl~no proposto. As objecções de alguns na.o se, 

,referem á fórma neqt á cxtel!são do governo;, mas 
queixao-se da falta de huma ~e~laração de dire,itos. 
Ha alguem que ach.a mui neces~aria a declaração 
dos direitos; mas quereria que, em lugar d,e ella 'ser 
relativa aos individtiOS, ti'vesªe somente por objecto 
os ·Esta elos, consider?dos como corpos politiços in,· 
dependentes. A isto respo.nde outro qu,c o bil~ de 
clit·eitos, em qualquer sentid·o que possa ser. conce-
bido, he sempre inutil c de~locaclo; e que se alguma 
consa se póde repxehender ao plano da Cõn,venção, 
he só () funesto poder de escolher o temp9 c. o 
lugar das eleições. O habitante ele hum Estado grande 
não pó de soffrer igualdade na representação: o ' 
habitante de hum Éstado pequeno grita ai:n~a mais 
alto contra a desigualdade na casa dos represen- ' 
tantes. Em huma parte grandes sustos por ca9sa, 
da clespcza de huma administt·ação mui numerosa : 
em 01ilra, c talvez na mesma cm.outr·a occasião, 
diz-se que o congt·esso nao será senão hum simu-
lacro do representação; e que pm·a prevenir todas 
as obj.ecções, seria preciso dobt·ar o numero das 
pessoas, e por consequencia as despezas feitas peto. 
goverRo.. O cidadão de hm~a província sem com-

~ 
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mercio assenta que as suas queixas sobre o poder 
de cstalwlccer impostos directos não tem resposta: 
o de hum Estado de grande giro commercial não 
vê com menos repugnancia que todo o peso dos 
tributos recaia sohl'~ os consumidores. Este político 
descobre na constituição hum.a tendenciã directa e 
irresistivel para a monarchia; acp1elle affirma que 
havemos de acabar por aristocracia; e outro diz c1uc, 
ainda que não possa dizer em qual dos abysmos 
havemos de cahir, he certo com tudo que n'hum 
dos dons ha-de ser. Não he isto, diz outt'O com 
confiança: a constituição proposta está tão longe 
de tender para qualquer destes dou~ perigos, que at6 
não considero possível fazer que clla não caia em 
o extremo opposto. Finalmente outros advcrsa-
t:ios fallão dos poderes legislativo, executivo c jndi-
ciario, e dizem qne a , sua organisação está em 
opposição manifesta com todas as idéas de hum 
governo regular c proprio para segurar a conserva~ 
ção da libet'clade. . . 

Todas estas objeçcões, vagamente exprimidas , 
circulão e leyão atraz de si a maior parte d:~quelles 
que as ouvem; e com tudo, se se lhes fôr a pet·gunlar 
a maneira por c1ue cada hum as entende, apenas 
haverá dons que pensem do mesmo modo. Aos olhos 
de hum, a reunião elo senado po presidente na func-
ção de dar os empregos, em lugar de deixar esta 
attribuição ao poder executivo somente, he o grande. 
vicio da nossa organisação: a cxclusãp do direito 

. de representa ção parece hum grande et~ro l1qncllc 
que pensa que só o grande numero nos póde segu-
r<<r con!l'a a cotT\lllÇi.\O e parcialicla<le. Outt'o, fint\1 , 



mente ; diz que qualquer• poder que seja, confiado 
ao presidente, · h e h o. ma ar·ma perigosa nas mãos 
do magistrado encar·regado do poder executivo, e 
h uma violação indeséulpavel das mnximas do cinme 
republicano. 

Segundo alguns , nã!? ha cousa mttis intolcravel 
do que deixar ao senildo o juizo em caso. de hnpea'· 
chement (•), c'plC tão clilramcnte pcr·tencc ilO po·d.er 
jndiciilrio, c nno a hum corpo que filz alternada-
mente pilrtc do poder: cxccu tiv•J e do pod er lcgis-
latil'o. De boa vontade, di zem onll·os, adbN·in1os 
a esta objecção contra o plano proposto; mas não 
podcmo.s conceder. autoridade crn caso de impcache· 
ment ao corpo judiciário, porque já a demasiada 
extensão dos poderes qúe se lhe conferem nos não 
par·ece livre de inconveniente. Aqnelles que mais de-
sejao hum conselho ·de estado não comLinão na 
maneit·a pot· qne cllc deve ser consLiluido. I~um 
qner que o conselho de cstildo scjil composto de 
poucos membros, c lodos eleitos pela casa mais 
numerosa da lcgisliltlll'a : onLr·o pt·etenclo que soja 
mais nnmer·oso , c em Lodo o caso organisado pelo 
rr·csideiHe. 

Para não o1Iuni!el' os :llltor~s que tem cscripto 
contra o plano de constituição federal que se pr·o-
põc, snpponhamos qnc assim con1o elles siio os 
mais zelosos ·, são lambem os mais illnslraclos da-
qucllos que pensão qne a Convenção ficou mniLo 
abaixo do seu objectó, c qnc se p6clc substitui!' 
hnm plano muito melhor c mais sabio do que 

, . . : 
(•) Cbama-5d i111peachmiwnt a acCt1sa Çüo de hum tnctnbro do 

uo t·p~1 lcgislativú ull du govct·tw, por orilllc d'ultú tmi\'ão, 
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o pf,ano }ltoposte por ella. Suppol'lha.mos ma.is 
que os Estados se convencem da imperfeiçao do 
plano propostQ e do merecimento destes s·erihores, 
e que os escolhe para f(}rmarem huma nova con-
venção com plenos poderes , e c'õm o objecto deter-
minada de rever e reformar o trabalhó da twimeírn. 
Ainda· que seja ' preeiso algum esforÇo pat·a ver a 
colisa seriameate em ficção, impponhamos que real-
mehte a experiencia se faz. A' vista da múl"idno é 
diversidade das opiniões que fi cão referidas; não 
sei se os novos legisladores, ·com toda a aversão quê 
se lhes conhece para os que os precedêrão, e com 
todo o -seu desejó de não seguir os mesmos passos , 
saberáõ aproveitar-se sufficientemente da expe-
rienoia para removerem a discordia ·elas súas deli·be-
raçõés; e se assim como outr; ora Lycurgo , pelo 
seu desterro e pela sna morte' segurou a duração 
do governo de Sparta, que só devia mudar c.om a 
sua volta, l-ambem a nossa actual constituição ·po-
derá ter algamas esperanças de imn1ortalidade se 
se não pozer por limites á sua duração senão o 
momento em que tivermos, nn:o huma constitui-
~l1o MELHOR, mas OUTRA COnstituição. 

Algum direito temos de nos queixàr de que 
aquelles, que tantas ahjecções formão contra a nova 
constituiÇão, nu:noa se lemhrein dos d~feitos claquel-
la que se lhe deve substituir. Concedo que esta seja 
impet·feita; mas para que seja preferi-da, basta que 
a que p·resentemente governa o seja mais. Nin-
guem terú duvida em dar c·ohre por prat·a ou O'llro; 
ainda que este ultimo não se,ja de 2h quilates; assim 
como ni.nguem deixa.rá de trocar a sua <Cl10upa.nâ 
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<rrt'ninada poi· h uma casa mais commo<da, só porque 
não tem peristilio, ou 1jorque alguns quartos são 
mais altos ou mais baixos do que lhe convieia. 
. Deixando-nos porém d~ exemplos, nao he evi-
dente que todos os defeitos allcgados contra o plano 
da Convenção se achão em maior numero na. Con-
federação existe~ te? 

Parece-vos o direito de exigie di;1heiro eminente-
mente perigoso v Pois o congresso actual p6de pe--
dit· todo o que quizet·, b os Estados são constitucio-
nalmente obrigados a fot·neeer-lho : p6cle mesmo 
emiblir bilhetes ele credito até onde poder ter curso 
o papel, c tomar de emprcstimo, dentro e f6ra do 
Estado, até o ultimo real, que se lhe qnizer em-
pre~tat·. 

Ha que temer no direito de lcvantae tropas? Pois 
a Confedet·ação dcn esse direito ao congresso, qnc 
.jl1 começou a fazer dellc uso. 

He imprudente confundit· os diil'eTenles poderes 
c reuni-los n'hum corpo' só? Pois o congresso , que 
não f6t•ma senão hum corpo , he o depositario de 
todos os poderes federativos. 

Não d~vem M; chaves do thcsouro e o commando 
do exercito achat·-se nas mesmas mãos? Pois a Con-
federação confia tudo isto ao congresso. 

He o hill de direitos essencial para a conservação 
da liberdade? Pois na aclnal Ol'dem de cousas, h c. 
Qousa que não existe. 

Não he bom qnc o scnad·o lenha parte no poder. 
executivo, pelo dieeito de fazet· Lealados, que hão-de 
vir a ser.leis do paiz? Pois o con.gt•esso, tem feito 
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tratados com força ae lei, e muitos Estados os tem 
admittido por tacs. . ' 

Hc máo Cl,llC a nova comtituiçuo permilla a im-
portação dos csé.ravos tlm:anlc hum período de 
"·in te annos? Pois este período não tem limites na 
actual. 

Tenho ouvid~ dizer que, por perigosa qne possa 
sct• e::n thcoria esta mistura de poderes, he com-
tudo mui innocente de facto, visto achar-se o con-
grosso em dcpcnclcncié) continua dos Estados quan-
to aos meios de ·os p.ôr em pratica; c que, por grande 
que pa'rcça esta massa de fot'Ç'::lS, hc na realid::1dc 
hnma massa sem vida. Mas então digo cn qne a 
Confederação hc t•é do mais exlravngante absurdo, 
dando pot' indispensavcis em hnm g_ovemo cet·los 
poderes, que a final torna inteit·amenle illusorios; 
e que se a Unitio subsistir, sem se citabclecer me-
lhor govemo, ou o congresso se ha.dq npoderar de 
todas as forças c!feclivns, OU el!as lhe devem SE'l' 

restituídas, vindo em qualquer dos cnsos a pcnna-
necer a conlradicçuo mcncionadn. 

Mas não hc tudo. Desln mass::1 sem vicln ele po-
deres jú tem smgido força hasl:111Lc consiucravcl 
-para cansat· tollos os perigos que podem temer-se 
de huma organisaçuo defcitnosa do governo snpt·e-
mo da União. Jú· não h e ponto de simples especu-
lação e espernnça que as províncias occidcnl.acs 
devem ser pat·a os Estados-Unidos hnma mina de 
riquezas inexhanrivcl; porque, ainJa que por Ol'a 
seja tal o seu estallo de pobreza, que 'nuo podem 
desembaruçai'-Se dos seus apuros presentes, oucon· 
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trihuir pat·a as dcspezás publicas, he cct·Lo que pÓt• 
meio de h uma boa administração vh·áü, não só a 
_desembaraçar-se da sua divida domestica, mas mes-
mo a fornecei' soccorros cxtraordinarios ao lhesou~ 
ro. Huma gt·ande pat·lc destes fundos jú foi pt·opor-
cionada pm· alguns Estados particulm·cs, c hc de 
rspct·nr qne as outras provincia.s se não recuEém a 
seguir Ui o j nsto e generoso ex em pio. Assim, este vasto 
paiz, que nem habitado h c, virá a ser t·ico c ferlil, 
c a fonte mais ahundante de riquezas nacionae~. 
Pois hem: o congresso tomou a adminislt•ação des-
tes fundos, c pretende torna-los productivos. Ainda 

, mais: pt·etcnde crear novos Estados, estabelecer 
administrações temporarias, designai' os adminis-
tradores , e prescrever as condições com . que os no-
vos Estados hão-de ser admittidos na Confederação. 
Tudo isto tem sido feito, sem que se lenha conset'-
vado . a menor appm·encia das fórmas constitucio-
naes: e comtudo nem huma só queixa, nem hum 
só mm·murio se tem feito oúvir. Huma massá de 
fundos, considerarel e indepcndente,_eslt\ nas mãos de 
fwm corpo que pódc cn'lprega-los em levantm· tropas 
alé o numero que quizer e durante hum tempo iUimi-
tado; c não só os cidadãos se tem conservado cs-

. pcctadores tt·anquillos de tudo isto, mas tem-se fei-
to defensores do systema donde todos estes factos 

- procedem, insistindo nas oh jecções que lemos ou-
vido contra · o novo sysrcma! Não sCL·ia para elles 
mais conseqncnle promover o estnbelecimenlo do 
novo systcma. como não menos pt·oprio para de-
fender a União dos perigos, com qtw a ameação os' 
poderes c recursos do congresso actual, do qttc para 
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salva-la dos que devel!n ser resultudo da impol~ncía 
de hum goYerno túo fraco? 

Não se enl~nda daqui qne pretendo ·censurar as 
medidas que o Congresso tem adoptado; a íleces-
sidade e ·o interesse geral o forçavl\9 a sah.ir dos li-

. n~ites do seu p€1der: mas não he isto mesmo h uma · 
11rova assustadora dos l)et·igos, que re~nltão d-e lmm 
governo, cujos poderes Bem são re.gularcs, nem 
aJ~protlriados ao seu ohjccto? Usurpação ou di~so
l!lção be a perigosa allemativa a que estamos con· 
tinuamente extJOstos. 

'l 
' 
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CÃPlTULO XXXiX. 

Confurtnidade do plano propo.sto com os principias republicanos, 
Exaine de huma obj'e·cçao, 

(~OR MR, MADISON.) 

TendG reunido no capitulo antecedente tod·as as 
observações que nos parecêrão necessarias para ser-
vit· de introducção ao exame impat·cial do plano da 
Convençao, cntrliremos agora n~sta ultima parl-c do 
nosso lraba>ll10. 

A primeira questão, q~1e naluralmenle ·se offerc-
te ; he saber se a fórma do governo que se nos pro-
põe he fundada sobre princípios republicanos; por-
que sendo qualquer outra fórma de governo incom-
parh,cl com o ca.racter do povo da America, com os 
princípios fundaméntaes da rcvg1ução, e com esta 
·ilobre determi11aç:ro que aHima todos os amigos da 
liberdade, fundada :nas nossas expcriencias políticas 
sobre a ·capacidade ·do gencrõ hmilano para se go" 
·vcrnar á -si mesmo, se o plano da Convenção não 
te·m todos os cai'aclet·es de lnu'na verdadeira reptt-
hlica, he preciso abandonat· para sempre huma 
t ·ausa Í111possivcl de defender. 
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E qnaes são os vel'dadeit·os caracteres da f6rma 
republicana? Se quizermos resolver a questão sem 

' recorrer aos princípios, mas admitlindo a accepção 
que os csct·iptores políticos tem dado a este lermo 
no exame de cada Constituição, por certo que nun-
ca obteremos solução sntisfaclpt·in. A Holiandn, em 
que nem h uma nnica ,pnrticnla do poder supremo he 
rle~·ivnda uo povo, chama-se con'Ílndo hnma repu-
blica; c o mesmo nome se dú ao governo de Vene-
za, onde alp;nns nobres hereditat·ios exerci tão sohrc 
a massa do povo o mais absoluto po~ler; A Polonia, 
hoiHada com o mesmo titulo, ofl'erece a mais des-
graçada mi~tura das fórmns nristoct·aticás c das mo-
narchicas. Nem he com menos impropt•ieJnde que 
se dú o nome de republica ao governo de Inglater-
ra, onde se encontt·a, na veedade, hum elemento 
republicano, mas onde esse elemento está combi-
narlo coí:n a at·istocracia e com a monarch1a het·e-
ditarbs. Todos estes exemplos, lã'O distantes huns 
dos outros como da índole republicana , mostt·ão 
n extrema inexactidão com que a palavra repnbli-
ca ~em sido cmpt·egada nas discussões políticas. 

Se, porém , pat·a fixarmos o vet·dacleit·o sentido 
da expressão, recorrermos aos princípios que ser-
vem de base ús differcntes fórmas de govet·no, nes-
te caso diremos que governo republic:.mo he aqnel-
le etn' c1ne todos os poderes procedem dirccla on 
indireclamente do povo, c cujos a(fministradoi·es 
não gozão senão de poder tcmporario a nrhilrio do 
povo, QU em quanto hem se portm·cm. E hc da es-
sencia qnc não hnma só classe favol'ecida, mas que 
a m~i~l'ia· da sociedade tcnht1 parte em tal governo; 

) 
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porque 'de outro modo hum corpo poderoso ·ae no.-
hres, que exercitasse sobre o povo huma anlorida· 
de oppressiva, ainda que delegada, podel'ia t•ecla-
mar pat·a si a homosa denominação de repuhlica. 
He bastan te, para que tal governo exista, que os ad-
minislradol'CS do podei' sejão designados dit·ecta ou 
indirectamcntc pelo povo; mas sem csla condição, 
sine qua non, qualqnct• governo popular que se or-
ganise nos Estados-Unidos, emhot•a hem organisa-
do e hem adminisLrado , pel'derá infaHivolmenlo 
todo o caracter republicano. 

Em dilfcrcnles Estados da Uni no muitos dos func· 
cionarios do governo são nomeados indit·ectamenle 
só pelo povo; ·c na maior parte até o m_agistrado 
supremo. Ha , m!'lsmo , húm Estado , em que este 
modo de eleição se estende a hum dos t·ain<2_s da 
legislatura. Em todas as constituições são os em-
pt·egos confel'idos po1· tempo determinado; e quan • 
to ás funcçõcs executivas e legislath·as, estende-se 
ás vezes o período durante annos : mas na maior 
parte dos Esl.ados, e segundo as opiniões mais res-
peitaveis, os membros do corpo jndicia-rio conser-
vão os seus empt·egos, em quanto dellcs se moslrüo _ 
dignos por hum comportamento cheio de inlégrida-
de c de honra. " · 

Compare!Uos agora com os priqcipios que· ficão 
estabelecidos o plano da Convenção, c acharemos 
entre hum c os outros a mais pel'feita coufot·mida-
de. A camara de rept·cscntanlcs, assim como hum 
ramo, pelo menos, de todas as legislaturas dos 
Estados, he eleita immedinlamentc' pelo povo. O 
senado 1 fi semelhanç~ do con5rcsso .acLnal c· do se.< 
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na.d6 'de Mar~lan'l, tambem. h e nom.Mclo pela p,evo., · 
mas imlh•eota111en~e; e, a ox,emp.lo. do que ;~con.be- · ' 
co na maior pa.ti.e dos Est&do.s, tamhem o presi- _ 
dente dev:o a s_tla aomeação ao voto indireoto dos 
cidadãos~ o mesmo acontece com os juizes o CO!ill 
o& outt·os. empregados da Uniao., ainda que por mais 
rcrqota escolha. 

A. dur.&ção dos empregos. he i@nahnenle COJilfol\-
me aos princípios t•e.publicanos o á constituiç!H> dos 
Estados. Com effeito, \l. camara do.s Pepreseatan~es 
he electiva, do mesmo medo que em oada pt·ovin~ 
c ia; e deve · eleger: se cada dons -annas , coma na 
C.aralina, do Sul. O senado he electiv-o, e o seu pe-

-riodq he de seis anno.s i isto he, mais hum am10, do 
que en, Maryland, e mais dons do que na Virgínia, 
e em Nova York. Na cons.Lituiçae qne se discute, 
tlm·ará quatt·o &nnos o emprel5o do presidente: em 
Delaware e Nova Y ork serve tres annos , e dot'~ na. 
Carolina do, Sul. Em outros Estados a .eleição- de 
presidente h e ann ual; 'mas em nenhum delles h a lei 
para que o magistrado suprema seja accusado e jul-
gado; e em DclawarQ e na Virginia até o presiden-
te he inviolavel dmante o período inteiro da. sua 
magislratlll'a. No plano da Convenção, o preside!l-
te dos Estados-Unidos nao o he nunca. 

Qu&nto aos juizes, depende a duração dos seus 
empregos do seu honrado comperLaruento, e não po-
dia ser d'outra maneira; e pelo que diz respeito ao.s 
pfficiacs mini~trriacs, deve fazer-se hum Fegulamen-
\P particular sobre a dqração dos &cus cargos, coq-
forme cmn a razão do caso e co1n as const,ituiçõcs 
d9s EstAdO&· 
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Se algnma ont1·a prova se podcsse ped'ir do 'ea.; 

ractm· republicano deste systema, li uma que bast.a-
ria por todas, hc a absoluta prohihição de títulos de 
nohreza, tanto no govcrrw federativo, como nos dos 
Estados, c a expressa garantia das fórmas repuhli · 
canas a cada hum dos ultimos. 

(( Porém não hásta, dizem os adversarios-.. que 
a Convenção tenha segnuado a fórma repnblicnna ; 
h e preciso que conserve ainda as fórmas fedemtiva.s. ~ 
que ·são as nnicas que podem fazer da União hum~ 
confedemçi"io d' Estaçlos soberanos; c com tudo ~ go-
verno nacional que se JH'opõe não pó.de te.r optro, 
dfcito que o de Iwma verdadeira consqlidqção. E, 
com que di1·eito se fez esta ousada innovação? '' 

O caso que se tem feito desta objecçãt> merece 
que a examinemos com muita particularidade. 

Sem querer agora examinar até que. ponto ·a cljs-
tincção he exactu" h e necessario l para julg11r dí!-
força do argumento , respontJer primeiro que tudo, 
;J tres ques'i tos: 1 o, qual h e o ver({adeii·o caracter 
do governo proposto; 2°, até que ponto e.stava a, 
Convenção auto1·isadà pat·a o propor; 5°,- até onde a. 
falta de autoridade legal podia ser supprida pelo in- _ 
teresse que a Convenção devi11 tomar pelo beJ!l da 
patria. 

Par'a bem determinar os verdadeiros caractet·es 
- de hum governo, he pt·cciso considera-lo, não só 
em relaç1lo ao principio sobre qne foi estabeleci-
do, mas relativamente á ot·igem do seu poder, ao 
fim e extensuo desse poder, e á antorid:~de por que 
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podem ser feitas as mudanças · futnras na sua ot·ga-
nisação. 

Examinando o ohjecto dehaixo do primeiro pon-
to de vista, parece pot· hum a parte que a consti-
tqição he fundada sobt·e o assentimento e ratifica-
ção do povo amet·icano, enunciados pelos depu-
tados eleitos para este fim; mas por oult•a parte vê-se 
que este assentimento não foi dado pelo povo, con-
siderado como hnma nação somente, mas como 
hum aggt·egado de cidadãos de Estados hem distinc-
tos e separados. Logo, o acto que creou a Conven-
ção não h e nacional, h e federativo. E h e tão e\"Í-
dente que o acto he fedc1'alivo, c não nacional, qual-
quet· que seja a interpt·etação que os advet·sarios 
queirão dat' a· estas .duas palavras , que a dçcisno 
não foi o resultado nem da vontade da maioria do 
povo c1a União, nem da vontade a·a maim·ia dos Es-
tados, m-as o t·esultado do assentimento unanime de 
todos elles, sem mais di:!fet·ença llas f6rmas ordinl-
l;ias ·que o ter sido dado pelo povo directamenlc e 
não pelo intert~~eclio do COI'po legislativo. 
· Se os diífercntcs Estados tivessem ~ido considera-
dos como huma na_ç.ão somente, clcvm·ia a maioria do 
JlOVO inLcit·o da Amet·ica tér ligado a minoria, como 
em cada Estado particular se verifica; e· no calcu-
lo elos votos indi~·iduaes, ou na pluralidade 1·elativa 
dos Estados, tet·ia consistido a expressão da vontade 
de todos os Estados-Unidos. Pot·ém nenhuma destas 
duas regl'aS se seguia. Cada Estado. adaptando a . 
constituição, foi consitleí'ado como hum corpo, Eo-
berano, independente de todos os outros, e sob.1entc 
li ç.;;.Hlo por hnm conlt·nc\o l)ropTlO e volnntal'io; c 
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porta_nto, ainda considerando a cousa por este lado, 
a nova conslitnic;uo deve ser julgada fedemtiva, c não 
nacional. 

Resta considerar ngoz·n a ot·igcm donde· os pode-
res se derivão. A c:~mara dos eep eesenlantes de-
riva os seus do povo americaÍ10; e como o povo 
he nella niprescnlado precisamente na mesma pz·o-
pol'ç1io que nas legis laL!ll'aS do cada Esta do pat·Li-
cnlar·, o governo poz· ·este l:Hlo lze nacional, e não 
fede1'Cltivo: mas como pot• oult'a pat·Le o senado 
recebe os seus poderes dos Estados, como co,·pas 
políticos iguacs, c no congl'csso não lcm mais t'C-
pcesentaçij.o huns qne outros., neste segundo ele-
mento do podct' -rolta o governo aos princípios 
federaLÍ,'os. 

A origem do poder exec uli r o h e mixta. A eleição 
i nunediaLa do presidente he l' Cs ulta do do voto dos 
Estados, considerados como corpos políticos inde-
pendentes; porém a clciçüo primaria be composta. 
Em paete volão os Estados como cor·pos ignnes 
c independentes ; em pat·lc corno memht·os des-
iguaes da mesma sociedade. Se a pessoa .eleita não 
rcunÍt' maioria alJsoluta, das cinco que tiverem 
tido mais votos, escolhe huma a camnm dos depu-
tados; mas neste ca so pal'LÍcular os valos siio con -
tados pat' Estad.os, tendo a deputnçlio ele cada Es-
t<tdo hum voto (*). Assim, quanto á eleição do 

e) Tudo o que he reb tivo á eleição de presidente não póde 
•ser cabalmente comprchcndido sem ler a parte da constituição 
tqne lhe diz rc,pci to, c que se exprime pela ma ncira segu in te : 

Cada Estado nomearú, segundo a form a prcscripta pela lo-. 
,gislatura respcctiYa1 ' tnr)tos eleitores, qnantos senadorc& e dc~\1~ 

:rruw ''• 7 
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p,ue~identQ ~ a physionomia· do gtil've.·rnro ·he mi~ta1 ,, 
tendo com tudo tão gratluc numct'O· de· feições na.cio-
naes como federativas. 

Segundo os a•d-versarios do pbno proposto , a 
tliílierença ent re governo federativo enaéional con-
siste em que no p'•rimeiro a influencia do poder li-
nrita-s'~ somente aos coq)Os confederados na sua exis · 
tencia política, e no segundo estende-se a cada 
ci<ladãG na sua existencia individual. Encarando a 
constituição debaixo deste principio, certamente o 

tados lhe compete dar ao congresso; mas toda a pessoa qtre 
exercer emprego lucrativo, ou de confiança, de nomeação dos 
Estados-Unidos, assim como se fOr membro do congrcssn, não 
poder:\ ser eleitor. 

Reunidos os eleitores no Estado respectivo, nomeaTáõ por 
escrutínio duas pessoas, huma das quaes, pelo menos, não.ser:l. 
habitante doEstado a que elles pertencerem; e estas duas pessoas 
farão huma lista de todos os que l'orem eleitos, e do numero de 
votos que cada hum tiver, a qual lista assiguar:lõ, ccrtiflcaraõ, 
e enviaráõ em caíta fechada ao presidente do senado, na resi-
dencia do governo dos Estados-Unidos. O pres idente abrir á em 
presença do senado e da eamara dos deputados todas as cer ti·-
dões, e contar <I os votos: a pessoa que reunir maior munero, 
será declarada presidente dos Estados-Unidos , se esse maior 
numero for~ar a maioria do numero dos elei tores; e se mais 

' de huma pessoa tiver maioria, mas com numero igual, a camara 
dos deputados l101l1eará por escrutinio huma dellas para presi-
dente. No caso de ninguem t er maioria, a dita camara esco-
lherá ignal~1ente o presidente d'entre os 5 que tiverem maior 
numero de votbs. Mas escolhendo o presidente, os votos serão 
tomados pot· Estados, não tendo cada Estado senão hum voto; 
e não haverá casa, se pelo menos não houver membros de dous 
terços dos Estados, por ser precisa maioria para fazer escolha. 
Em todo o caso, a pessoa que, depois da ekição de presidente, 
tiver maior num ero de votos, sera vice-llresideute; e se honver 
c;lous ou mais com igual numero de votos, o senado escolherá 
llOI' .cscrntinío hum para vicc-presidcn te, 
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go'i'mmo hQ úacional, e não federativo; mas ~ssim 
mesmo não tan to como á primeira vista se poderia 
suppôi'. Em mnitos casos, especialmente em ques-
tões em que os Est?dos podem ser partes, são estes 
consideradós como cot·pos poli licos independentes : 
quanto porém ás operações do governo' nas suas rc · 
!ações cont o povo e nos seus n1ais ordinarios ·e es-
senciaes procedimentos, ·h c innegavel a asserção 
dos adv.et•sat·ios de que o governo he nacional. 

Todavia, se o reconhecemos tal no uso dos seus 
poderes, vê-lo-hemos mudar de aspecto, conside-
rando a extensão desses poderes. A idéa de governo 
nacional inclue não somente a icléa de autoridade 

, sob1·e os indivíduos, mas ainda a de poder absohito 
sobre todas as pessoas, e sobre todas as causas que 
são objectos de hum governo leg·itimo. N'hum· povo 
(rne faça h uma nação somente, este poder pertence 
todo inteiro á legislatura nacional; mas n'hnma 
confederação de sociedades, reunidas para objectos 
particulares, parte pertence á legislatura geral , 
pai'Lc ás legisbtmas municipaes. No primeiro caso 
todas as aubot·idades locaes são subot·dinadas á au-
toridade snpl'emn, e podem set· fiscalisadas, dhi .. 
gidas e abolidas, segundo a sua vontade; .no segundo 
as autoridades municipaes ou locaes formão partes 
disLinctas da soberania, tão independentes no 
circulo que lhe perteuce dn autoridade geral , 
como esta autoridade gel'al he dellns in'dei>en-
dente. Assim, como a jurisdicção do governo 
he restringida a hum certo numero de objectos 
determinados, c em todos os outros pontos deixa 
aos Estados soberania in viola vel, não I1e com muita 



-1.00-
razão que se lhe chama nacional. He certo que nas 
questões, relativas aos limites das duas jlll'isdicções, 
o tt·ibunal que devo julgar definitivamente he esta-
belecido pelo governo geral; mas isto não muda 
nada ao pt·incipio. A decisão devo ser imparcial e 
conforme ás leis da constituição; e para segurança 
desta imparcialidade forão tomadas as mais effecli-
vas precauções. Hum. tal.tt·ibunal he muitas vezes 
neccssario para pt\evenit• o empt·ego da força ou a 
dissolução do pacto; e que elle deve ser estabele-
cido antes pela autoridade ger11l, que pelos governos 
locaes, ou, pat·a melhor âizer, que só pelo governo 
gCL·al póde ser estabelecido com segurança , he pro-
posição que provavelmente ningnem se lembrará 
de combater. 

Se formos a julgar a con11tituição pela natureza 
da autoridade por que as t·eformas devem ser feitas 
para o futuro, veremos que realmente não se lhe 
llóde chamar nem inteiramente nacional, nem intei-
ramente federativa. Se fosse inteiramente nacional, 
a autoridade suprema residit·ia na maioria do povo; 
e esta autoridade teria em todo o tempo ~ direito 
de abolir ou de mudar o governo estnbelecido: se 
fosse intcit·amcnte federativa, para cada innovaçao 
sCL·ia necessario o concm·so de cada Estado; c sem 
isso não hdveria innovação que os ligasse a todos. 
O modo adoptado pela constituição não se funda 
nem sobre hum, nem sobre outro principio : exi-
gindo mais do quo a maioria, e sobretudo, cal-
culando as proporções pelo numero dos Estados, e 
não pelo dos in di v iduos , parece ter adoptado o 
c&rHcter fecleraLivo; n.M ~X.igindo em outfOS casos 

> 
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o concmso inteii'O dos Estados, torna a abandonar 
o caminho federativo para approximar-se do na-
cional. ' 

Assim, a constitnição proposta , mesmo adup-
·tando os pt·incipios invocados pelos seus antago-
nistas, não he nem vet•tbàeiramenlc federativa, 
nem verdadeit·amcnle nacional; h e hum composl o 
de ;unhas: nos pr·incipios que lhe set·vcm de hasc, 
h e fcclct·ativa; na origem dos seus poderes, hc mixta, 
c participa dos car·actcres dos dons governos; na 
operação · destes poderes he nacional; na extensão 
dcllcs he fcder·aLiva; na maneir·a de intr·odnzir as 
reformas nem h c inteit·amenle federativa, nem in -
tciramentc nacional. 

• 

, 
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CAPITULO XL. 

Continuação do exame da mesma objecção. 

(POR MR, MADISONo) 

O segundo ponto que deve examinar-se, 11e se 
a Convenção estava autorisada para fuzet' esla cons-
tituição mixta. · 

Os poderes da Convenção não podem ser deter-
minados senão pelo exame dos mandato~ que dcrão 
aos momlnos della os seus constituintes ; c como 
to elos elles se refct·cm á recor~1mcnda ç.ão d 1 assem-
bléa reunida em Annapolis em 1786, ou á do 
congresso de fevereiro de 1787, bastat·á recorrer 
a estes .dous actos. 

O acto ele Annapolis recommcnda: te Que se no-
meem commissarios para tomat·cm em consideração 
a situação dos Estados-Unidos- p<wa indic.ar·cm as 
novas disposições que lhes parecerem necessarias 
para que o governo federal fique em re.lnç.ão com 
as· necessidades da Uniáo- c para redigirem neslc 
sentido hum acto que, pela appr·ovação do congresso 
reunido, e pela subseqnente confiem ação da legis-
latura de cada Estado, adquira força de lei. >> 
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O acto de rccommendação do congt•csso he con-

échido nos termos seguintes : 
« Visto que huma disposiç.ão contida nos artigcrs 

da confedm·ação c União perpetua, permitte mn-
danças operadas pelo consentimento do congresso 
dos Estados-Unidos · c das legislaturas dos Estados: 
visto que a experiencía tem feito reconhecer defei-
tos na confederação aclual, e que, para ren'ledia-los, 
alguJ.ts E·stados, espe~ialmente o de Nova York, 
por inslrucções expressas aos seus deputados, pe-
dit•ão huma Convenção pnt·a os objectos declarados 
na t•esolução seguinte: :Gn~lmente, visto que esta 
Convenção pa!'ece ser o meio mais seguro ele pro-
curar aos Estados-Unidos hum goven;o nacional 
cnergtco: 

((RESOLVEU-sE: Que, segundo a opinião do con-
gt·esso, se deve convoca'r em Philadelphia, na se· 
gunda scgunda-feit·a de maio scgninlc, huma Con· 
venção de deputados nomcaJos pelos Estados, com 
o :fim unico e cxp!'csso de revct· os artigos 'da confc· 
det·ação c de faze!' ncllcs as m ndan ças' c addiçõcs 
que pnrecerem necessarias pnrn que a constituição 
fedet·al con·esponda ás necessidades do govet·no e á 
conservação da Uni no; as qnaes altm·açõcs, sendo . 
approvadas pelo congl'esso e confirmadas pelos Es" 
tndos, adquiriráõ força de lei. '' , 

Vê-se pot· estes dous actos que, ~nra que a Coti-
venção tenha snlisfeito o seu objectó., he preciso ! 
1 •, estabelecer ltttm governo nacional e ene1•gico; 2 .. , 

que esle governo satisfaça ás necessidades de httni 
• I governo e á consenJaçlio da Unu"lo; 5•, e que estes 

dous fins sejão obtidos por altera'ções e addições nos 
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. m:tigos da Confederação, como se exprime o neto 

do Congresso ; ou po1· aqueltas p1·ovidencias que ne-
cessarias pm·ecerem, como diz o a elo de Annapolis ; 
4", qne as altm·ações c addições que se fizerem sejão 
approvadas pelo C01lg'1-esso, e confirmadas pelos Es-
tados. 

· Pela comparação c interpretaçJio destas dilferentes 
cxpt·cssõcs hc qnc podemos determinar a autoridade 
da Convenção, Trata·sc de organisar hum g.ovcrno 
nacional adecruaclo ás cxigencias de hum governo 
c ás da União; c tl·ata-se de rcduzit· os artigos da 
Confederação a tal fórma, Cj!1C preenchão estes dous 
fins. 

I-Ia duas regras de intel'pl·ctaçuo igualmente fun · 
dadas em axiomas de dit·cito , c nos princípios da 
boa razão. A primeira he qne todas as partes de 
huma expressão devem tct'· hum sentido determina-
tio, e conspil'at· para o mesmo fim: a segunda qne, 
quando as diifel'cntcs partes nuo podem conconlal' 
entre si , deve a menos importante ~eclcr áqnella 
que o he mais ·; islo he, devem os meios ser sacri-
ficados ao {im , c não o fim aos meios. 

Isto posto, supponhamos que as expt·cssões quo 
determinão a autoridade da Convenção , se achão 
realmente em conteadicçrto, c qnc não podem con-
ciliar-se hnmas com outras; isto hc, qne hum go-
verno nacional c sufficicnte nrto póde , no juizo da . 
Conveqçrto, ser obtido pot· mudanças e addiçõcs nos 

.artigos da confederação: qual hc a parte da phrase 
{fllC deve adrnitlit·-se on rejeitar-se? Qual hc a mnis 
on menos importante? Qual he a que representa os 
fins e a c1ue representa os meios P Será a conser-
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vaç1!o dos artigós da confederação o fim pnra que 
se procmn introduzir hnma reforma no governo ? 
on são antes este5 artigos os meios originariamente 

' empl'egados [HL'a estabcl.ecel' hum goven1o adequa-
do n pl'osperidade da America , devendo po: con-
sequencia sei' regeirados desde qne se reconhece a 
sna insufficiencia ? _ 

Qne os mais escrupulosos interp1·etes dÓs pode-
res delegados , ou os mnis invelei'ados advm·sarios 
daqnelles qnc a Convenção exercitou respondão a es-
tas questões, e qne me digno se lhes parece de maior 
impo!·tancia pa1'a o povo ela America sacrificar os 
artigos da confederação actMal ao estabelécimento 
de hma governo adequado , c á conservação da 
União, ou se se devem sacl'ificar estes dons gl'andes 
fins á conservação claquelles artigos. 

Mas, para que he preciso suppôt• que estas ex-
pressões não podem absolutamente conciliar-se , e 
que, por quaesquer mudanças ou addições nos ar-
tigos da confederação, não he pos,sivel obter hum 
governo nacional e sn(ficiente , tal como o que he 
proposto pela convenção? 

Ninguem dirá que o titulo seja ele tal importan-
cia, que a sna mudança importe usurpação.' Ora, 
se as alterações suo pennillidas - se as acldições o 
são igualmente, clai'O está que tudo se reduz á mu-
dança elo titulo·. E por outra pa1•te , em quanto a 
Convenção eleixat• subsistir hum unic'o artigo que 
seja dos ela confederação actual, não he possivel 'di-
zer cp1e nlt!'ap assou os limites do sen mandato. Se 
alguem o asseverar , ao menos deve tt·açai' a linha 
que separn as innovações autorisadas · das innova-
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ções ustt?'padas - a mudança cxpi·imida pelos ter-
mos altemções e addições dacruella que constitue '{yli-
ma vet·dadeira transformação do governo. 

Pretendct·-se-ha, por ventma, que as alterações 
nuo devem tocar na substancia da confederação ? 
Mas se a intenção elos Estados não foi a de reformwr 
a substancia mesmo da confederação, para que con-
vocát·ão elles huma convcnçao com tanta solcmni:.. 
dade? 

Allegat·-se-ha que os principias funtlamentaes da 
confe·deração não cstavão comprehendidos no cir~ 
·eulo de attribuições da Convenção , c não podião 
ser mudados por ella? Mas , nesse caso pergunto 
quaes são esses princípios; 

' Exigit'-se~ha talv~z que pela constituição os Esta-
dos sejão considerados como sohcl'anos distinctos e 
independentes? Mas o plano da Convenção nada 
deixa a este respoilo que descjae. 

Pedir-sc-ha qne os mcmbt·os do governo sejão 
nomeados pelas logislatmas c nâo pelo povo dos 
Estados ? Mas hun~a das camaras do novo congres-" 
so ha-dc sct' nomeada pelas lcgislatul'as ; e pelo con-
trario na confedct•ação actunl , os deputados no 
çongresso podem todos ser nomeados immedintamcn-
te pelo povo, e effectivam ente o são em dons Estados 
tCounccticu t e Rhode- Island). 

Existirá a du viela em qne os poderes do govemo 
devem ser exercitados sómente sohro os Estados c 
não immecliatamente sobl'e os indivíduos P Mas já 
fica demonstt·ado que, em muitas circumstancias, os 
podet·cs do governo não podem obrar senão sobre 
os Estados, considerados como córpÓs polilicos. E 
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demais, tamhem os poderes do govei•no, hoje exis· . 
tente, em muitos casos ohrão inuncdiatamente so-
bre os indivíduos , como·, por exemplo, em .caso de 
caplma , de pirataria . de postas, de moeda , de 
pesos e -u,1edidas, de commercio com os 1ndios; de 
reclam11ções fundadas em concessões de terras , fei-
tas pelos differentes Estados , c muito particular-
mente nas sentenças dos concelhos de guerra no 
exercito ou na marinha , quG até podem pronnnciav 
pena de morte sem intervenção de jury , ou de ma-
gistt·ado civil. 

Será a diffi culdade porque os princípios funda-
. mentaes pro.hibem levantt1r tl'ÍbuLos sem interven-

ção dos Estados? Mas a mesma confedCI·açãl) auto-
ris;) hum tl'ihuto sobt•e os correios , 'até hnma certa 
somma. O poder de batet· moeda Lambem deu ao 
eongl'esso meios de levantar hum trib uto immedia-

. lo. E, ainda sem fali ar em tudo isto, não era o ob-
jcc'lo da Convenção, por toclos reconhecido, c não 
pedia f);e ralmenle o povo que o governo nacionillt·c-
gubsse o commercio de maneira que nellc se en-
contrassem as fonles immediatas das rendas publi-
cas ~ Não ti nha o congresso recommendado "tantas 
vezes esta operação como compatível com os prin-
cípios fnnclam~nlaes da confederação ? Nr\0 tinhüo 
todos os Estados , menos h um, c Nova York em 
particulm·, concOt'dado ·com· o congresso no princi-
pio em qnc hc fnnclada esta murlança ? 

Finalmente , exigem estes principias fnndamen-
tnes de que vamos falbndo , que os poderes ,do go-
vet·no geral sejão limitados , e que além dos limi-
tes prescriptos, os E~ta<los conset'vem a·sua sobcr~-
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nia e a sua independencia? Mas já esH visto" que·, 
tanto no governo antigo como no novo , os pode-
res geraes. são limitados; e que em todo~ os casos 
não exceptuaClos os· Estados gozão de toda a pleni-
tude de sna jurisclicção c soberania. 

A verdade porém hc que os princípios geraes do 
plano 1;roposto pela Convenção, não são senão o de-
senvolvimento dos qne se acbão nos artigos da con-
federação; mas _qne pela pouca força e extensão que 
nos ditos artigos se lhes deu , fizct·ão qne o' govm·-
no por cllcs crendo fosse sem força e sem vigor, 
donde resúltou a necessidade de estendê-los c de-
senvolvê-los a ponta de o novo systema parecer intei-
ramente diiferenle do antigo. 

Ha comtudó hnm ponto em que a Convenção 
se npartvu visivelmente dos lermos do seu manda-
to: he que em lugar de oifereccr hum plano que 
exija o eonsentimcnto de todos os Estados, .aquelle 
(1ue ella oiferece deve adquirir fot·ça de lei pelo 
voto de nove Estados somente. E apezar disto, a 
objecção tão plausivel, que se podia fundar sobre 
este principio, tem sido precisamente aquella de 
que menos uso se tem feito! Esta especie de phe-
nomeno procede de que todos sentirão o absurdo 
de sujeitar a sorte de doze Estados ~ perversidade 
ou corrupção do decirno terceiro: lcmbrárão,se do 
invencível obstncnlo opposto pela maioria de hum 
sessenta-avos do povo da America a huma medida 
approvada e invocada pelas outras 59 partes; e eEle 
exemplo de pertinacia funesta excita ainda hoje a 
indignação de todos os cidadã0s qnc se doem dos 
-golpes dados na honra e na pt ospet·idade do seu 

> 
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paiz. A~sim, como ainda os mais severos inimigos 
dos poderes da Convenção não quizerão fazm· uso 
deste argumento, Lambem eu me· não quero demo· 
rar mais Lcmpo com elle. 

A terceira questão hc saber até que ponto con-
siderações relativas ás círcumstancias podião sup-
pt·ir a falta de autot·idade regulai'. 

Nas reflexões que fi cão feitas, forão os podet·es 
da Convenção examinados e jul0ados pelas mesmas 
regras e com o mesmo rigor com que o Lct·iuo sido 
se ella tivesse o direito de estabelecer c fixar defi-
nitivamente a constituição dos Esta~os-Unidos. Já 
vimos como elles sustentát•ão- o exame, ainda nesta 
supposição. Reflicta-se agora que lodo o poder da 
Convenção se reduz a aconselhar c a recommen-
dar; que tal era a intenção dos Estados, de que 
ella ~e não apartou; e que em consequcncia fez o 
pt·opôz huma constituiçao que nao tem mais valot• 
que o papel em que se acha escripta, até ter ob-
tido o sello da approvação daquclles a quem deve 
ser apresentada. Esta reflexão colloca o objeclo 
em -oult'O ponlo de vista, e nos põe em cit·cums-
tancias dé bem avaliar a marcha seguida pela Con-
venção. 

Examinemos a situaçflo, em que ella se achavn 
collocada. He facil de ver que, profundameule pe-
netrados da crise que Linha obrigado a tentar a re-
forma dos erros do systema qne a produzira, to-
dos os membros da Comcnçao' se persuaclirao quo 
não ct•a possível pt·eencher completamente o fim da 
sua nomeação senão por meio de buma reforma 
tal, como tH{tll;)lliJ que pro11ozerão. Nao po.dia ser· .. 
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lhes· -desconhecido · que · os 'olllos do •grand~ '. q,orpo 
dos cidadãos estavno volLaclos com a maior anxie-, 
dado para o resultado das snas deliberações; e ti- ~-

nhao todo o motivo ele acreditar que sentimentos . 
e· e·speranças contrarias agi ta vão o espírito e o co-
ração ele todos os inimigos internos e externos da 
lihei'Cladc e prosperidade dos Estados-Unidos. Ti-
nhão visto com que cspecie de sofreguidão huma 
proposição feita por hum só Estado (a Virgínia) 
para huma corrccção especial da. confederação, 
havia sido acolhida e promovida. Virão não so- -
mente justificada pela opinião publica, mas posta 
em execução por doze Estados dos t_reze, a recom-
mendação arriscada por alguns deputados de hum 
pequeno numero de Estados reunidos em Annapo-
lis, sobre objecto delicado e importante, mas estra-
nho á sua' missão. Virão sanccionado muitas vezes 
pela opinião publica, e em occasiões e por motivos 
bem menos urgentes que aquelles a que o seu com-
portamento se achava subordinado, o poder que o 
congecsso se alLl'ihuira, não somente de recommen-
dnl', mas ainda de obrUI'. Não podia escapat·-lhes 
que nas grandes mudanças por que passão os gover-
nos estabelecidos, a fôrma eleve cedet· á essel.1cia; e 
que quem se faz escl'avo das fórmas, torna illnsorio 
a })OUel' supremo e imprescriptivel do povo de abo-
lir ou altem1· o seu gove1'no conf'm·me lhe parecer ne-
cessa1•io pam a sua fel icidade e segu1'ança 1 porque, 
sendo impossível que o povo tenda para o seu ob-
jecto por hum movimento cspontaneo e universal, 
he da essencia que tacs mudanças sejão preparadas 
1ror proposições desbituidas da fórma e autoridade 
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l~aes" () apres·çntad11's por a•lgurn c idadao oucida-
dãos rospcitaveis e zelosos do interesse publico, 
Devião lemhrat•-se que foi pracisamente por esta 
.fórma irregular c desusada -de propor ao povo pla-
nos pm·a sua segurança e felicidade que os Estados 
se unÍI'úO para resisti!' aos pc•·igos com que o seu 
antigo govel'llo os ameaçava; que foi por esta ma-
neira que se formarão com missões e congressos para 
concentrar seus esforç.os c defcndet' seus direitos; c 
que por este modo se con:vocárão nos differentes 
Estàdos as Convenções que rodigi•·ão as constitui-
ções por que ·hoje se governao: nem lhes devk1 . es-
clueccr que não se vião nesse tempo esses escrnpn-
los deslocados, nem esse zélo pelas antigas fórmas 
senão nos inimigos_ secretos da liberdade, que co-
hriao com esta mascara as suas intenções crirnino-
.sas. Pensárão sem duvida qne o plano que iao or-
ganisar devia .ser snbmettido ao juizo do povo; c 
que ou a desapprovação desta autoridade suprema 
o havia de destruit· para semp t·c, ou a sua appro-
vação havia de sanar todas as faltas de fórmas e 
todas ' as irregularidades anteriores. Reflectirão fi-
nalmente .que se por fraqueza não tomassem a re-
solução de propor o que lhes parecesse essencial 
para a prospet·idade da nação, em todo o caso a 
má fé excogitat·i;;t motivos de ataca-los, ou por não 
tet'en1 feito uso dos podel'os que se lhes confiárão, 
ou pelos Lerem ultrapassado. , 

Se em Laos disposições, e impressionados pot• to-
das estas conside•·açõcs,, os memlnos da Convenção, , 
em lngat· de fazer uso de h uma confiança que tanto 
os honravn, e de indicar aos seus concidadãos hum 
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systema qtté lhes affiançasse a sua fclicitlade, tivessem 
toma'clo de sangue frio a resolução de illlldit• as suas 
mais cat·as esperanças, de sacrificar o seu futuro to-
elo inteit•o a \'üas fot·malidadcs, e de abandonar os 
inte~·csses da pat1·ia 6. incerte;w rias delongas e ao 
acaso dos acontecimentos, qne juizo let·iao feito do 
ca1.·a·ctet' desta asscmbléa o mundo imparcial, os aini-
gos do genero humano, c Lodos os cidnclãos virtno· 
sos? Qne juizo fado aqnelles em quem o desejo ele 
condemnat· passa a mania, elos doze Estaclos que 
ustl l'párao o pouer de mandai' deputados á Convén-
ção- coq10 político que as cons tituições desses Es-
tados não reconhecem? do congl'esso, que recom- · 
mendou es te co1·po ele qnc os artigos da confede-
ração nao fallüo i> do Estado de Nova Y ~rk, que pri-
meiro solicitou c reconheceu est<l in novação? 

Mas pal'a LÍI'Ul' pot· hnma vez tudo o pt'etexto aos 
aclversarios da C.onvençüo, quel'O conceder pot• hum 
momento que ella nüo foi auLol·isada, J1em pelo smt . 
mandato, nem pelns circmnst:mcias, pat·a pt·opôt• 
h uma nova constituiçao ao povo : segne-se claqni que 
só por este motivo a consLitniç.úo deve ·ser t•ejeitada il 
Se he pl'Udenle c homoso aceitat· hum ]Jom come-
lho., ainl!a de hnm inimigo , nüo serin extravagante 
c v01·gonhoso recusar o qne nos dão nossos ami-
gos? O que a ·razão nos c1iz n:io h e que procUl'emos 
saber donde o conselho nos vem, mas _se o conselho 
he bom. 

O t•esu]taclo de tudo o que até aqni f!.ca dito e pro-
vado he c1ue n Convençrto não p6de ser accn.sarla com 
justiça de tet· excedido os sens podc;·es, excepto 
n'hum unico ponto, em qne os seus mesmos adver. 
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sarios não insistem: que se os membros desta as-
sembléa excedêrão o seu mandato, erão não só au-
torisàdos, mas obt·igados a isso para poderem cor-
rcspondet• á confiança com que o paiz os tinha hon-
rado : finalmente, que ainda no caso de elles terem 
violado a sua obrigação, propondo o plano que se 
discute, assim mesmo deve ser adoptado, se se pro-
var que elle póde fazer a felicidMle da Amcrica. Hc 
c.ste ultimo ponto que agora deveritos examinar. ' 

iOMO 11, ' 8 
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GA.PJ.l'ULO XLI. 

ldéa ~eral dos poderes 'lu e devem ser confiados á U pião • 

. (POR MR, MAD!SON,) 

A constituição proposta pela Convenção p6de ser 
considerada debaixo de dons pontos de vista capi-
taes: primei_!.'amente e~1 relação á somma de poder 
que ella confere ao governo e til'a aos Estados ; em 
segundo lugar quanto á organisação do mcsmó go-
verno e á distribuição dos seus poderes pelos diife-
renles ramos que o compoem. 

Debaixo do primeiro ponto de vista olferecem-se 
duas questões importantes: I. a Se algum dos pode-
res conferidos ao governo he inutil ou inconveniente. 
2." Se a totalidade destes poderes he perigosa á ju-
risdicção que fica restando aos Estados particulares. 

Primeira. questão. Será o poder elo governo geral 
maior do que convém? 

Quem examinar ele boa fé as objecções empre-
gadas contra os demasiados poderes do governo, 
achará que os autores dellas, sem se fazerem cargo 
de considerar quanto esses podm'es erüo inclispen-
saveis para obter-se o fin1 que se pretendia, quizc-

/ 



rão antes insistir sobre os inconvenientes inevitaveis 
de todas as associações políticas, e sobre o abuso 
que pó de fazer- se de lmm poder qne aliás hem pó-
de ser empregado mui utihrientc. Este modo de 
apresentar a qucstao h e talvez làvoravel ao talento 
e deClamação de hum esct·iptor que $C propõe acor-
dar prejnizos e excitar paixõer.; mas certamente não 
está a pat· do bom senso do povo da America. As . 
pessoas imparciaes e sinceras hão-de reflectir que 
as melhores causas humanas não podem. ser sem 
mistura- que totla a questão em casos semelhantes 
se. reduz a escolher o maior hem, e não o hem ab-
soluto, que hc imaginaria- e que não ha governo 

, em que o podet· necessario 11at'a operar a prospe-
ridade puhiica não possa se~· empregado de hum.a 
maneira opposta e abusiva. Reduz-se portanto o pro-· 
hlçma: primeiro·, a examinar se o podei' conferido· 
he necessario ao bem publico; e, em caso de res-
posta a.ffirmativa, a procmar a maneira de prevenir 
os inconvenientes qne dellc podessem resultar em 
dctl'Ímento dos interesses publicas. 

Para se 11odct' formar juizo exacto deste ohjecto, 
examinaremos individuamente os dilferentes pode-
res conferidos á União; e para que este exame pos-
sa ser feito como convém, distribui-los-hemos em 
differentes classes, com reiação a'os objectos seguin-
tes: 1°, pt·evcnir os perigos exteriores; 2°, regular' 
o commet•cio com as nações estrangeiras; 5°, man-
ter entt•e os Estados a harmonia e relações conve-
nientes; 4o, dilferentes objectos mistos de utilidade 
geral; 5°, p.revenir os abusos de poder em que po-
derião cahir os Estados; ~o, fazer as leis necessarins 
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'para dar a todos estes poderes a efficacia que do-
vem ter. 

Os poderes comprehendidos na primeh·a classe 
'são os de declarar a guerra e conceder cartas de 
marca; de levantar as tropas e construir esquadras; 
de reunir e dirigit· as guardas nacionaes; de con-
trahir e pagar emprcstimos. 

Hum dos primeiros objectos do estabelecimento 
de todas as sociedades civis he a sua segurança 
contra os perigos externos; e tal he o objecto es-
sencial c incontestavel da União Americana. Por-
tanto he evidente que os podet·es uecessarios para 
este ·fim devem ser confiados ao governo federal. 

Quan to ao poder de declarar a guerra, seria ri-
di cu lo querer demonstrar a sua necessidade: a con-
federação actual o estabelece pela mancit·a mais 
ampla; e a consequencia immediafa deste poder he 
a faculdade de levantar tropas e ae construir esqna-
dl'aS. 

Seria porém nccessario que esta faculdade fosse 
illimitada' e que subsistisse tanto em tempo de paz, 
como em tempo de guet·ra? A resposta já está dada 
n' outro capitulo. Como se h a-de limitar a força de-
fensiva, se se não podem pôr limites á offcnsiva? 
Em quanto a constituição federal de huma nação 
não poder lançar cadêas á ambição, ou circnms-
ct·ever os esforços de todas as oulras nações, tam-
hcm não pode prescrever limites ao seu govm·no 
quanto aos esfot·ços necessarios para a sua segu-
rança. 

Como he possível prohihir sem inconveniente ao 
governo <fUe ~c prepílre llal'a u guerra em tempo 
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de p·az, se não he possível prohibit· ás nações llll· 
migas que tenhão estabelecimentos militQres? Os 
mcio .. s de defensa devem ser regulados pelos per i- . 
gos do ataque, e não de outro modo. Antes peri-
gosas do qne inuteis se devem reputar as barreiras 
opposlas pela constituição ús exigcncias da segu-
rança pessoal; porque tudo quanto fazem hc esta-
belecer a necessidade de usurpações de ·poder, c 

· lançar- o get•me para multiplicados c desneccosat·ias 
repetições. Se huma naç.ão entretêm hum exm·cilo 
disciplina(lo sempre prompto para sct·vir a sua am-
])içâo ou a sua vingança, claro eslú que as nações 
pacificas, que podem ser objccto das suas entrepre-
zas, devem tomar as mesmas precauções. O de c i-
mo quinto seculo foi a época desgt·açacla dos esta-
belecimentos militares em tempo ele paz. Carlos VII 
de França foi .cruem deu o pri,meiro exemplo; c toda 
a Europa se vio na necessidade de o seguit• (*). Se 
assim não fosse-se ~oclas as nações licenciassem as 
tropas t·espectivas em temp·o de paz, conset·vando a 
França todas as suas, em ht·eve se resolveri~ a fa· 
vor desta potencia o problema da monarchia uni-
versal. As legiões de veteranos da antiga Roma fize-
rão-a senhora do mundo, porque triumphúrão do 
valor. sem disciplina de todas as outras nações. 

(') .Engana-se ·o escriptor americano.' O primeiro príncipe que 
em Europa teve hum exercito sempre prompto em tempo de paz 
foi Filippe Augusto de França; mas parece qne o exemplo nãn l'ui 
seguido pelos seus successores até Ca•·los VII, que tendo-se vislo 
na precisão de conquistar o sett propdo reino aos lnglezes, não ' 
podia de outro modo conter em respeito hnm inimigo lormi-
davel, que só espemva pelo licencian~ento das tropas para re· 
começar a guerra. 



Deve adveTlit•-se, porém, que . se a liberdade d·e 
Roma foi vi·ctima dos seus trinÍÍ.1phos e estabelecimen-
tos militares, aquella de que tem gozado a Eurupa 
nu o procedeu cl' outro principio. Os estabelecifueJ?,- _ 
tos militares são pot• ventura perigQsos; mas nem 

. pot• isso deixão de sei' neces-sarios : fracos em 
demasia, tem graves inconvenientes; fortes mais do 
c1ue cumpre, podem occasionar granlles perigos, 
Convém portanto a este respeito toda a circu .. mspec- . 
ção e cautela: trata-se de remover a necessidade e 
lle diminuir o pet·ig;o de ·hum recurso que pode ser 
fatal aos intel'esses da liberdade, sem com tudo des-
prezar as precauções _necessarias a segurança pu-
blica. 

Ora, para se conhecer quanto a constituição pro-
posta vai d'accot·do com este principio, basta re.llec_. 
ti r quanto a União, de que clla aperta os laços, 
destt·óe todo o pretexto pat·a estabelecimentos mili-
tares perigosos. Com G[cilo a America Unida, com 
!lllm punhado de gente, ou mesmo sem hum sol-· 
dado, oppõe á ambição es lrangeit·a lmma harrei-
_rn: mais respeitavel do que a America dividida; 
çom cem mil veteranos promptos pRra comb;ater. 
Jú em tempos antigos a falta de pretexto pl~usivel 
salvot~ a liberdade de h~nna gt·ande·na ção da Eu~o
JH1. Fallo ela Grã -Bretanha, em que a impossibili-
el<lde de set' atacada pelos exerci tos das nações vis i..: 
n11as tirou aos c1ne dirigi::to o leme elo Estado . todos 
os meios de induzirem o povo a crue soffresse a exis-
tencia de hum. exercito pet·manentc em tempo de 
paz. A mesma vantagem resulto aos Eslaclus-Uni-

. dos ela gt'ande distanciL~ em que se achão das grau-

' . 
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des iH>tci1cias tlo m~mdo, Esta (}lrcumstanoia lhe -dá 
o írlesmô malivo de segi.ira:nça , é todo o pretexto 
plausivei para> estabelecimertios militares perigosds, 
fica prevenido por ella; mas se por hum morriento 
se (}Squecerem de que eslia vauta~cm só póde ser 
devida fi Uni ao·, o mlilinento etn que se diviclirelíi 
será rt época de huma i1ova ordem de cólisás. Os 
receios de ht~in estado mais fi·accr; ol1 a ãinbiç.ad dEi> 
Olttra màis forte,. rêprodu~iráõ ha Atnei'Ícà ô exem-
plo de Cados de Ft·ança; c os mesmos motivo§ qli& 
chtüo· íizot'üo seguit' o exet11plo ás ouL-t·as i1üções , 
lH'OdnÚráõ ent.rc nós launa imitação lüliVci·sal. Eü-
tuo , hem longe de a nGssa siÚtàÇúo nos offetece'i' 
neste caso as mesmas v:Ínliagcm . que Inglaterra 
deve á sua, a Arnf(rica offereoerá o mesmo espectâ:-
tulo do éontinente da Eurdpa, c vcrú a süá liberda-
de esmagada !·Or exercitas e !wr lr·ibntos. Talvez 
mesmo á nossa sorte venha a ser mais clesgràÇtülà 
c1tte a da Europa; porque ao menos neste paii és'litô 
as cansas do mal res tt·ingídas a certo circulo. Nã6 
lu\ por exemplo jJOtencias superiores ele onti'ás f>ar-
tes elo globo, que venhão atiç;nr o fogo da inlrigct 
er'tlrc à~ suás nações riváes, c fazer deUas insti''tl-
ií'ientos pDrn projecto~ clé ambição, ou ele víngárrçà · 
estrangeira; ao mesmo tempo_ que a infliléndà ~~n·e
a Europa exercita sobre a Ainericn, circt1J1Ds'tdnohr 
qne hos he particnlnr e ele qne n Enr'O'f:Yà está Jivt·e, 
th•á flccrcscentat h uma longa ser i e de males ás t'f · 
validades' disscnsoes' c gticfhts' intdsti.nds' ~ftie naô 
SCl'ãG a pnrEe mais consiclernvel dns nossás c<llan'il-
cladeS'. ~inguem pense qtid esotd cruttdro d<ts efféi'tlts 
. dá desttni~O' he éatr·egàdõ- de. ê&t&S' m~i ft1rtes ~ t<td6-
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riquelle que amar sinceramente ~ paz, a liberdadé 
e a sua patria, não p6de fechar os olhos ás vanta-

) gens resultantes da União, c desprezar os meios de 
procura-la. 

Depois da solidez effectiva da União, a mais se-
~m·a pt'CCaUÇãO possÍvel contra O verigo dos exer · 
citos permanentes he a limitaçuo do período, du-
rante o qual as rendas publicas podem ser empre-
gadas pan1 a sua manutenção. A constituição ac.: 
crescentou com iiluita prudencia esta cautela ; e 
posto que me nüo pareça necessario reproduzir ago-
ra as obsernçõcs com que jú ficou clncidada esta 
guestão, entendo que não set·á sem utilidade tocar 
n'huma objecção contra esta pat·te do projecto· que 
se discute, tirada da historia de Inglaterra. Diz- se 
que neste reino a existencia do exercito depende de. 
votaçao annual da legislatura; e que a constituição 
americana estende este período até dous annos. Po-
rém he isto vm·d;lclc? He realmente ' exacto que a 
constituição ingleza limite a hum anuo o poder do 
parlamento, c que a nossa estenda o do congresso 
a dons? Os autores da objecção sabem muito bem 
que a primeira dá a este respeito poderes illimita-
dos ao pat·lament.o, e que a· nossa restringe a auto-
ridade do corpo legislativo a dons annos, como o. 
maximmn do. tempo possível. 

Se o argumento tit·ado do exemplo da Inglatena 
houvesse de ser apresentado como cumpria, eis-
aqui a que elle ficaria reduzido: O termo, dtwante 
o qual em Inglaterra se po,dem applicar-tt·ibutos pat'a 
a sustentação do exercito, ainda que illimitado pela 
constituição, foi con~tudo de facto limi~ado pelo po-
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der do parlan1enlo só a hnm anno. Ora, se em In-
glaterra, onde os mem.bros da camat·a dos communs 
são eleitos para hum pet·iod~, de sele annos- onde 
tão grande numero de representantes he eleito por 
I ão pequena porção de povo- onde os eleitores são 
tantas vezes cort'OID}lidos pelos representantes, e es-
tes pelo rei, o corpo legislativo, apezar de poder 
destinar fundos publicos pnra a manutenção do exer· 
cito por tempo illimitado, nunca <Iuiz estender este 
per iodo de tempo a mais de hum anno, coní que 
direito se p6de pretender que he perigoso confiar a 
mesma autot·id.ade, limitada ao espaço de dous ·an-
nos, aos representantes dos Estados Unidos, livre. 
mente eleitos pela totalidade do povo, e para hum 
período hiennal? . 

Raras vezes huma iná causa deixa de se trahir a 
si mesma; c o procedimento dos adversarios do es-
tabelecimento do govçrno federal a cada momento , 
nos dá provas desta verdade. Entre os erros crassos 
em que cahirão, não o ha mais frisante que a tenta-
tiva por meio da qual procm·árão aproveitar-se do 
pt·ndente receio do povo em relação aos exercitos 
permanentes. Esta tentativa não servio senão para 
chamar a attenção publica sobro este importante ob-
j~eto, c pat•a dar lugar a discussões, cujo resultado 
foi a convicção de que não somente a constituição 
previne todo o perigo a este respeito, mas de que 
não he poss'ivelt·emover o perigo de ver tantos exer· 
citos pennancntes na Amcrica, quantos os Estados 
ou Confederações resultantes da ruína da União , 
senão porineio de hum a constituição capaz de affian-
çar a defensa publica e a consecvaçuo da ((onfedera-
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çâd geral; o éftle pozm·ão ao n1esmo teíripo fót'n de 
duvida não s6 que a dissolução s6 tl'ill'ia oomsigo o 
atfgmenlo lle estabelec-imentos militares, onei'osos 
para os proprietarios c perigosos para a lib01·dade, 
más que; pelo contrario,.qualcjucr estabelecimento do 
m{jsmo genero que fosse neces·sario a hum gJrverno 
unÍco e efficaz, seria nu.o só menos perigoso, mas 
ainda l11ais economico, 

A evidencia da necessidade de formar e enh·eló~· 
ht1ma forçá mat·iLima defendeu a parle da óoilsLilüi-
ção que lhe di..t respeito do êspir·iLo da censura qtw 
combaloú os ouli·os artigos. Hüma das circumstan-
cias da A.mel'ÍC'a he qúe sem União Il ão póde haveF 
mariilha, que he o 1tlesma que d:izêr que sgtn União 
não póde haver seguranç.a externa.- A este resp~i·to 
estamos pouco nlàis ou mctlos nas rrtesr:nas ci.rciuns-
tarici·as de Inglaterra} es meios mais efficazes con1 
que podemos oppôr- rtos aos ataques exlernôs t n!iO' 
podem ser diri~idos Cóntra a liberdade fHH' htim go-
'\!erno traidor. 

Os habitantes das coslas do Oécâno sãO os inais 
interessados na &onsernçúo da nos§a força naval; 
por({Ue se as SlHIS noilcs l tjm si"do Ít'ánquill;s~se as 
sutis ptwprieda-des í1úo tem s)(lo· vidinías da pithà-
gem .._se ag suas d{lades mai~itimas se nüo tem vistct na ílecessidarlc de resgatar-se do Íficendid;- pagaridô 
contribuições a pirat-as, nr•o he á tn·otecçãct de hurn 
governo sem forçá qn-é tem devid& esta for~ttntí! he· 
a cãusa:s f(}t'lnitase propda:s a induzir em erro, Execp• 
tpando talvez ll Virgínia: e Máryland, particõlnr11leii• 
te Vttlli~raveis pela stia fronteira &tieri·tal, M& lta 
Estado que mais cuidaM deva fet a este r.aspeito 

~· 

, .,. 
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que ode Nova-York. As suas costas siio mui extensas~ 
e o mais importante dos· seus distt·ictos he huma 
ilha. O Estado mesmo he atravessado por hum gran-
de rio navegavel n'huma exlensão de ·mais de 5o 

· leguas. O gt·ande omporio do seu comme1·cio, de-
l)Qsito principal da sua riqueza, está s.empre á dis'i 
cúçrto dos acontecímentos , e serve, por tu;sÍm di-
zer, de refcns aos inimigos para obt·iga-lo a todas a~ 
conclescendencic1s ignominiosas que lhe quizcrem (li c~ 
lar. Se o estado precario das consas em Enropêt 
ll·ouxcsse em resultado huma guenn, de que o m<n' 
fosse thcatl·o, s(ú·ia hum vct·dncleiro miJ.agt:e se po~ 
dessemos snhat· os nossos vasos no mnt', e as nossas 
costas de insultos. Nas actuaes circumstancias da 
America, os Estados mais immcdiatamente expostos 
a estas calamidades nnda tem quo esperar do fan~, 

tasma de g.overno get·al que presentemente existe; 
e se as suas fm·ças lhes derem meios de resistir ao, 

~ - perigo, as d.espezas que fizet·em para defender-se de-
vem absorvct· o valor dos oh jeclos que defenderem. 

O poder de dit·igir e d.c reunir as guar(las na cio-
naes já foi sufficientemente justificado. 

Agora, pelo que pertence ao poder de irnpôt· lt·ibu-
tos c de abrir empreslimos, como nisto consiste o 
verpa~eiro ne.rvo da gt;~crra e ,da defensa nac.ional ,. 
força he consicleea-l9 como h uma parte do que he-, 
necessat·io para promover· esta ultima: porém como 

. este poder já foi examinado com t.ocla a allcnç.ão, e 
como por essa occasiào se {lémonstrou que nuo pó-
de deixar de ter . a fór·ma e a ex,tcnsão que a consti-· 
tuiçr~o lhe dá, acc.re&centarei somente 11este h1gar 
huma re:flexão l)OV_a; ~1irigida aos que pretendem .. 



- .'124 
reduzi-lo aonributos de importação. Não pretendo 
negar que eSttJ recurso não, seja em todo o tempo 
precioso, e actualmente · o mais essencial ele todos 
os do governo; mas he preciso não esquecer qne a 
~omma tias rendas que p6dc fornecer o comi'nercio 
do 'exterior ha-dc variar conforme a natureza e a 
quantidade das importações; c que estas alterações 
não podem segnii· a razão dos progr,essos da popu-
lação, qne hc a verdadeir:l bitola das necessidades 
publicas. Em quanto a agricnllura fôr a nossa unica 
occupação, a impot·tação dos ohjeclos fabricados 
ha-de crescer com o numero dos consumidot·es ; 
mas desde que huma pat·te dos braços fôr emprega-
da nas fabricas, a impot·tação dos mesmos objec-
tos ha::-de seguit· a razão inversa da população. Em 
época ainda mais apartada, grande parte das im-
po'rtaçõés h:~-de consisrit• em materias primas que 
nós reduziremos a obra; e em lugar de grava-las com· 
grandes direitos, ha-de ser preciso estabelecer pre-
miós para animar a sua impot·laçuo. Ora, hum sys-
terna de governo calculado para durar, deve prevct• 
todas estas revoluções, c sei' suscepti vel de accornrno·· 
dar-se a ellas. 

Ha algumas pessoas que sem se atr·everem a ne-
gar a necessidade do poder de impôr tributos, ata-· 
cão todavia terrivelmente a maneira por que ~ste 
poder he exprimido na constituição. Tem-se dito e 
redito que o poder de lançar e arrecadai' tributos, 
de pngar dividas e de prover á defensa e prosperi-
dade g,eral dos Estado.s-Unidos, importa o mesmo 
que lmma commissão illirríitada para exercitar todo 
o · poder que se diss~r necessario para a defensa com· .. 
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mum' e prosperidad~ geral. Porém não ho neces&a• 
ria outra prova da falta em que os adversa~ios se 
achãf? de ohjecções, do que encalha'rem em se~1e-. 
lhánte difficuldade. Tah'ez houvesse algum prel~xto 
para semelhante modo de argumentp.r se a consti-. 
tnição não conth·esse ontt·a enumeração ou decla~ 
r_ação dospoderes do congresso senão a expressão 
geral que acaba -de allegar-se; e assim mes~o não 
seria mui facil de conceber o motivo de tão exotica 
maneira de confedr hum poder legislativo universal. 
C~m ~ffeito, seria bem singulat• querer exprimir pelas 
palavras levantar impostos para prosperidade geral o 
poder de destruir a liberdade de imprensa e o julga-
mento por jurados, ou o de regular a f6rma das. 
doações e a ordem das, successões ! Ma,s que pretex· 
to p6de haver para semelhant~ ohjecção, quando a 
enumeração dos· objectos designados por estes ter· 
mos geraes vem logo depois delles, sem mais sepa · 

\ ração do que hum ponto e huma vírgula? Se as dif-
ferentes partes do mesmo instrumento devem ser de 
tal modo interpretadas, que a cada hum a se dê o sen-
tido que .lhe compete, será boa hermeneutica privar 
huma parte da mesma sentença do sentido que lhe 
compete no todo? Deverá dar-se toda a extensão. -
possi.vol aos _termos duvidosos e indefinidos, e sup.., 
pôr sem significação ns expressõ~s 'claras e preci-
sas (*) ?. Para que seria necessario fazer a enumera-
ção de poderes particulàres, se elles já se ,acha vão 
comprehendidos no porler geral, precedentemente 

. enunciado? Nada mais natural nem mais commum 

(•) Estes dous ultimos períodos for~o supprimidos na tra • 
. ~cç!j.Q franceza. 
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do que empregat· hnma phrasc geral, .e modificar-
lhe depois o sentido por huma ennncíação individua-
da; mas a idéa de entrar em individuações, que 
não modificão nem explícão o sentido geral, e só 
podem sct·vir ,para escurecer ou enganar, he absur~ 
do que, não podendo se~ attribuido aos autores da 
constituição, tomaremos a liberdade de abandona-
lo aos seus advérsarios , a quem elle pertence de di-. 
reito. 

E tanto mais ei'-tt·aordinaria he esta objecçllo, 
quanto os termos de que a Convenção se servio fo-
rão copiados dos artigos da Confederação. Os obje-
ctos da União dos Estados, taes como elles se achão 
desig'nados no artigo 5°, são : A sua defensa commum, 
a manutenção da sua liberdade, e a sua p?'osperídade 
ge?'al. Os termos do artigo 8° da Confederução tem 
ainda mais semelhança com as expressões de que a 
Convenção se set·vio. 11 Todos os encargos da gue1··ra, 
taes são as prop'rías palavras do artigo, e as ou~ms 
despezas necessa1·ias pm·a a defensa commum ou p1·os · 
peridade geml, e concedídas pelos Es-tados -Unidos ao 
cong1•esso, se?'ct:o pagas pelo thesouro público. » A mes-
ma linguagem torna a apparecet• no artigo g.o Se al-
gnern interpretar hum ou outro destes artigos pela 
mesma maneira por que se interpretárão os da no~ 
va çonslituição ·, não deixará d.e encontrar nelles 
.concedido ao congresso hoje existente poderes ill'i-
mitados. Mas que se tet·ia pensado desta assembléa, 
se, saltando pot· cima ele to rbs as explicações que 
modificao os termos get·aes c lhes iimitão o sentido, 
tivesse exercitado podere.s iJlirpLta.<los para defensa 
commum c prosperidade geral? Teriã.o .Cils atd:.6res 
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da objecção que se discute, empregado para jns-
ti_ficar o congresso a mesma linguagem de que ago-
ra se servem para nccusar a Convenção? Quanto 
he difficil ao crt·o escapar á sua propria condem-
naç~o! 
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CAPITllLO XLII. 

Continuação do mesmo assumpto, 

'(Pon Mn. MAotSON. ) 

A segunda clas.se dos poderes, conferidos ao go· 
vcrno geral, comprehende o de dirigir as relaçõns 
com as nações estrangeiras ;. fazer tra.tados; recc. 
Ler e manda•· embaixadores, ministros e agentes 
consulares ; determinar e punir os dclictos contra 
o direito elas gentes , assim como as felonias e pira-
tarias commeltidas por mar; regular o commercio 
estrangeiro, incluindo o poder ele embaraçar a im-
por·tação dos escravos depois de t8o8, e o de sujei-
tar este trafico a hum tr·ibuto de dez do)lars por 
cabeça , na intenção de desanimar os. que o quize-
rem fazer. 

Esta classe de poderes flH·ma hum dos ramos 
mais importantes c mais indispensaveis da adminis-
traçâtJ fede•·al. Se a algum •·espeito os Estados-Uni-
dos devem formar hnma ·nação , he certamente nas 
suas relações com as nações estr·angeiras. 

A. necessidade do llOdCI' de mandt~r c receber em. 

)-
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.baixndores falla por si. Estes dons direitos achão-se 
t!lilíbem comprehendidos nos artigos da. ç~nfedera
ção; com a difl'erença pot·ém, que a Convenção de-
sembaraçou o segundo de huma excepçfio a favor da 
ciunl as disposições dos tratados podião ser illndi-
das pot• meio de t·egnlamentos dos Estaclos em sepa-
rado , e que lhe accrcscentou , com toda a razão , 
pot· h uma clausula expressa, o dit·eito de Íwmeat• 
outros minislt•os publicos c agentes consulares. O 
termo .de embaixadot·, na sua significação rigoros·a, 
ciue p~rece set• aquella em que foi empregado no ' 
segundo artigo da confedet·ação , so comprehende 
o gr(to mais elevado na classe dos ministros publi-
cos, e exclqc os gt·aos , que provavelmente preferi-
raõ sempre os Estados-Unidos , quando fôt·em obri-
gados a mandar embaixad01·es ; e não ha nenhüm 

· gcnero de interpretação que nesta· expressão possa 
fazer comprehender os consoles. Não obstante isto', 
o uso; até agora seguido pelo congres.so , tem sido 
de empregar os graos inferiores de ministros ·pnbli-
cos, e de mandat• e .recebet· consulcs.· He cet·to que 
quando os tratados de commercio estipnlão a mn-
tl?a nomcaçã~ de coostiles , a admissão elos con'sn-
les estt·angeiros fica comprehenilida no podet· de 
fazer trat!lclos de commct·cio; e quando os trata-
elos não existem , a missão ele consnles arúet·ica-
nos para as nações estt·angeiras está talvez aúto-
risada pelo at·tigo !}. • da c_oufederação , qqe da o 
direito de nomeat• todos os officiaes civis .qg.e po-
derem ser necessarios par·a tt·atur dos negocios dos 

·Estados Unidos: mas a admissão de consules cs-
trangeit·os, entre nós, a não haver tratado que \\ 

'IOMO 11 , 9 
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eatimiiJ:J , nii_o está autorisada por disposi~?ão · a_Jgu-
ma. Por isso a Co~venç~o julgou dever ench~r esta 
JaCU!J.íl; e posto que não seja este o ponto mai~ 
import~,tnte, em que , cll~ excedeu o sen modelo , 
he certo qnt;~ as menorçs disposições ~c tornão im-
portantes , quando se tr\)t'a de prevenir a nccessi- · 
çlade 0\1 o ·pretexto de usmpações grnduaes e in-
sensíveis. A lista .dos casos em que o congresso , 
pelQs defeitos do acto fedtl!'ativo , se tem visto na 
precisão de viola-lo ; não cansaria llonca surpre.za 
áquelles que não tem dado attençno snfficiente · (t 
marcha do nossQ goyet·no , e não seria pequenQ 
a1·g_umento em favor da nova constituição, que não 
remediou com menos cuidado os d,efeitQs ma.is im-
portantes , do que os p-lenos apparente~ do dito 
a c to. 

O poder de determinar e punir as pit·atarias e fc-
.lonias por mar, e os delielos conlt·a o direito das 
gentes deve igualmente pertencm· ao governo gct·al; 
e nesta parte forão grandemente melhorados o~ ar-
tigos da confederação, onde não ha disposição al-
guma relativa aos delictos contt·a o direito das gentes, 
deixando-se, portanto, á imprudencia de hnm dns 
membt·os da confederação ;,t possibilidade de indis.-
pô-la com as nações, estrangeiras. 

A disposição dos artigos federacs-relativa ás pira-
tarias c felonias limita-se ao cstaheleciruento de tt·i-
]wnaes pat·a j ulgat· esta espccie de c}eliclo .. 

A detcrminaç.ão elos casos de pit·ataria p6Je sem 
inconveniente sm1 incluída no direito chs gentes, 
ainda que definições lcgaes appareção em muitos dos 
nossos cocligos pat·Lic:ular!)s: p·çrcm hnmn definição 
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qa fçlonia e.m al~o mar .hc cvidentcmen.te .n.ecessa-
ri.a. A palavra felonia tcrp huma signific.a.ção mui 

· v.aga no direito commt,1m d~ lnglpterra; .e os .esta-
tpto~ do ,rejno lhe attri.hne)ll muitos sentid.os d~ffe
r.entes; poré,n em qualquer caso que seja não nos 
devemos rçgular pelo direito commum, ot-i pelos cs-
tatutps de h uma IH\Ç.ão, antes .ele no-Jos termos apro-
priado, adoptando-os. Adoptar o senti,clo (lttribuido 
a esta palavra pelos cocligos dqs di:lf~entes Estados 
hc cousa lão imprati.cav!'ll cotno a prhneit·a seria de-
sairosa e illegitima ; po.rqt;~e não h a dons em que dle 
seja precisamente o mesmo, alé,m da cir.cum.staucia de 
t~r variado ein tod.os Of> Estados a cada re;visão das 
suas leis criminaes. Assim, para ter decisões cons-
t[,\ntes e uniformes, o po<;l.er de cil.eterminar os ca-

.:s,os .ele felonia h e ntjl e o.ecessario. 
O dit·eito de.,egular o commercio estrangeiro j,á 

foi sufficiente1neut.e e?'aminado. 
Teria sido sem duvida ele desejar que o .poder ele 

prohihir a exportação d9s es·ceavos não ' tivesse sido 
diiflll·ido até o anno d~ 18o8, e que víssemos desde 
já os seu; felizes effeitos; porém I'l.ãQ he difficil pe-
netrar" as causas desta rcstt·icção dos poderes do go-
vet•no geral, e a razão da tnaueira por qne o artigo 
se (:Xprime. Grande vautagem he já para a huma-
nidade tm· podido dentro elo 'Lermo de vinte annos 
acabar com hum trafico que· tanto tempo, e com 
tão altos gt·itos tem accus·ado a .erueldade da po'liti-
ca moder.na: daqui até então o geverno federal o 
desanimará consideraveJmente; e talvez atltes disso 
venha a ser totalmente -abolido pela generosa emu · 
lação do pequeno numero ele Estados que .continuao 
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ainda a fazê-lo, e que talvez sigão o' excmpl~ da gra~
dc maioria elos Estados-V o idos que o pro.screvéu. 
Felizes os habitantes da Afl,ica se tão cedo podes-
sem ficar livres da oppl'essão de seus irmãos elll'o-
peos! 

Tem sido con1batida esta ·clausula, por hum lado 
representando-a como hum uso contrario ás leis da 
natureza, e por outro como propria para embaraçar 
as emigrações voluntarias, e infinitamente mais uteis, 
da Europa pan a America. Não faço menção destas 
oh jecções para responder-lhes, porque não mere-
cem resposta; mas somente para dar huma idéa do 
espírito da opposição dirigida contra o governo p~o~ 
posto. 

Os poderes, comprehendidos na terceira classe~ 
são os que tem por fim manter a ha1'monia e as rc · 
laçõe's que dwem existir entJ'e os' Estados. Nesta 
classe cntrão as restricções á . autoridade dos Esta-
dos, e hum a parte dos poderes j udiciarios; mas o -} 
pi·imeiro ohjedo exigehuma discussão especial, c o 
segundo será fomado em consideração, quando exa-
minarmos a 'estruclura e a organisação do governo. 
Por 3gora limitar-me-hei a considerar rapidamente 
os outros poderes comprchendidos nesta classe -
isto he o dil,eito de regular ·o cpmmercio interno e 
com as nações Indianas; o 'de cunhar moecla, c fi- ' 
xar-lhc o valor, assim como á moeda estl'i.tngeira; 
o de punir a falsificação ·da moeda corrente ou dos 
papeis de credito; o de fixar .os rwdrões dos pesos e 
medidas ; o de estabelecer . leis uniformes sobre a 
naluralisação e as bancarrotas; o de prescrever a fór-
ll1í\ do processo , e dO$ registos e actos puhlicoa 
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ep.l cada Estado , assim como o efi'eito que elles de-
vem ter em outros estados; finalmente · o de estlllJc-

.'; lecer correios, e construir' estradas de posta. 
Na confederação actual não cx·iste regulamento 

para o commercio interno; e hc hum dos defeitos 
mais claramente provados pela experiencin. A's pro-
vas e observações já feitas sobre este objecto, p6de 
accresc{mtar-se que sem esta nova disposi~ão o po-
der Ltio especial, como importante de regular o com-
mercio externo seria incompleto e sem effeilo. Hnm 
dos prin.cipacs objeclos deste poder consiste em 
alliviar dos pesados direitos de transito, a que .po-

' dem ser ohrigatlos os Estados que para as suas ex-
portações ou importações forem obrigados a passar 
pelo territorio de outros. Se isto ficasse ao arbítrio 
de cada hum, já se p6de prever que enormes direi-
tos de transito pcsarião sobre as exportações e im-
portações, e por consequencia sobre os consumido-
res c fabricantes: nem a nossa experiencia pessoal 
nos permilte duvidar que assim viesse a acontecer; 
ai.1te~ se une nesta parte ao andamento ordinario 
a~s COÚS<IS humanas para nos fazer ver nesta CÍI'-

CUUlSlancia a origem de eternas animosidades, pCI' i-
gosas á publica tt·anquillidade. Aquelles, a quem não 
cegar o Íf.!le;·essc ou a paixão, facilmente se persua-
di1·áõ de qunnlo hc impoljtico e pouco generoso qnc 
cm·tos Estados submctlüo os seus visinhos a excessi -
vos direitos de tt·ansito; porque o eifeito nattll'al 
deste procedimento he obriga-los a dirigir por on-
ll·as vias o seu eommercio com os estrangei1·os: po-
rém não he raro que nas resoluções dos coqJOs po-
líticos, do mesmo modo que nos indivíduos, a razão 
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que fálla: pelos interesses geraes e constantes, flque. 
vencida pela impacienciá de ganhos excessivos e mo~ 
.mentaneos. . 

Mas, não sdo somente exeruplos domesticas que 
demonstrão a necessidade de quem dirija o commer-
cio réspectivo dos Estados confederados. Em Suis-
sa, onde os laços da União são tão fracos, caua can-
tão he obrigado a dar passagem ás mercadorias im-

• portadas para outro cantão, sem auglilento de direi-
tos. Em Allemanha, huma lei do imperio prohibe aos 
pt·incipes e Estados estabelecer direitos ou gabellas 
sobre pontes, rios ou passagens sem o consentimen-
to do' ·imperador e da dieta; ainda que tanro neste 
caso, como em outros, as leis da confederação sej!ío 

·muitas vezes infringidas, donde resultão desgraçâs, 
que entre nós ficaraõ prevenidas pela nova consti-
tuição. A constituição dos Paizes Baixos Unidos tam-
bem prohibe aos seus membros estabelecer impostos 
onerosos aos seus visinhos sem consentimento ge-
ral. 

o poder relativo ao commet·cio com os lndios' 
tom toda a razão foi desembaraçado das duas limi-
tações estabelecidas pelos artigos da confederaçao' 
as qnaes tornavão a disposição que os continha·-
contradictOl;ia e obsctll'a. Este poder era restrin-
gido aos Indios que não erão membros de Estado 
algum, e não devia violar os dit·eitos legislativos de 
nenhum dos Estados dentro do seu territorio. Quaes 
sejão os Indios CJUe devem ser considerados como 
mel)1bros de hum Estado, he cousa ·que ainda não 
es~á ·decidida; e esta questão tem dado nas assem-
bléas federaes origem a muitas disputa~ e incertezas. 
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'.tambéni se não póde hem compreheH:tler coino o 
commerciõ cóm Ii1dios que não são membros de 
hum Estado póde ser re'gulado por huma autorida-
de exterior, sem que fique invadido o poder legisla-
tivo i'nterior deste Estado; e rião h e este o uni co 
caso em que os artigos ela confederação tem incon-
sideradamente procm;ado realisar cousas imprati-
caveis _:..:conciliar hum a soberania parcial na União 
com huma soberania completa nos Estados- des-• 
truir o axioma .mathematico ele que não póde suh-
sistit· o todo quando huma parte se tira. 

Quanto ao poder de bater moeda , C de regular-
lhe o valor, bem como o da moeda estrangeira, 
hasta observar que por esta ultima clausula reme-
diou a constituição huma omissão importante dos 
artigos da Confcderaç_ão, que não dão ao Congresso 
actual senão o direito d·e fixar o valor da moeda 
hatitla por sua ordem ou pela dos Estados. He evi-

' dente que nao poderia havet· unifot·midade no valor , 
da· moeda corrente, se o da moeda cstrangdra 'ii-
casse sujeito aos re:;ulamentos dos dilferentes Es · 
Lados. 

A punição elos falsificadores da moeda cot•t•ente 
ou dos papeis de credito eleve evidentemente deperi-
dei· da autoridade que lhe fil'a o valor. 

O poder de determinar os pesos e medidas estava 
l:lstabelecido pelos artigos da Confederação, e foi 
conservado por considerações tão impot·tantes como 
o precedente. 

A diiferença das leis que regulavan a natnralisa-
ção, ha longo tempo tinha sido notada como hum 
defeito no nosso sy.stcma poli~ico, poi· causa. das 
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!Jnestões delicadas e diffiqultosas · a que podião' dar 
nascimento •. O 4o ar'tigo.ila:Confederaçl'io diz: c Que 
os habitantes livres ·de cada'Estado; á excepçl'io dos 
pobres, vaga.btmdos~ ~ d:os que tiverem escapado á 
justiça, terão dir.l')ito a todas as -immnnidades . e 
privilegias dos cidadãos livres em todos os Estados; 
c que o poro de cada Estado gosará em todos os 
outros de todos os privilegias de commercio, tra-

.Uco, etc. ·n Estas reflexões são de huma obscuri-
dade singular. Pol'CJUe se emprega em huma pa-rte 
do artigo a expressão habitantes livres, em outra 
cidadãos liv1·es, e em outra finalmente a palavra 
povo? Que significão as palavras- todos os p1•ivi-
legios e immunidades dos cidadãos livre$-, e depois 
-todos os privilegias de tmfico e de comme1•cio?- H e 
o que pão be facil determinar. O sentido deste ar-
tigo parece sei':- Que todos aquelles que são com-
prehendidos debaixo da denominação de habitantes 
livres de hum Estado, ainda que não sejão cidadãos 
deHe, lerão direito em Lodos os outros a lodos· os pri·vi-
legios de que nel!es gosão os cidadãos livres, islo hc a 
direitos maiores do que no seu proprio Estado; de 
maneira que qualquer Estado particulnr p·6de con-
ferir os dh·eilos de cidadão nos outros Estados, 
não s6 aos que delles gosão no seu territÓrio, ma~ 
ninda a todos os' que tivel'em permissão de habitnr 
nelle. Nem a difficnldade ficn1·ia de todo removida 
quando por huma interpt·etação particular da pal~
vra habitantes se quizessem resll'ingir os privilegias 
·em · questão somen-te aos cidadãos; porque nind::t 
neste caso cada Estado conservaria o singular pri-
vilegio de poder natut·alisar estrangeiros em Lodo! 
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o~ outros. Ha Estados em que huma curta resi-
dencia canfere direitos de cidadão ; em outros re-
querçm-sc condições m'ais 'esscnciaes: dondlil se 

·~egue que hnní estrangeiro que não podesse adquirir 
cértos direitos ·nos ultimos, ílludiria o effeito da sua 
i~capacidade, indo _residir n_os ·p_rimeiros por alg~1m 
tempo. Se nós temos escapado a serias difficulda-
des por esta r arte ' ·h e por puro -effeito- do acaso. 

Ha alguns Estados em que certos estrangeiros se, 
tem tornado odiosos a ponto de não só nao poderem 
adquirir direitos de cidadão, porém nem mesmo 
direito de re~idencia. Qual seria o resultado , . se 
alg1-1m dc8tes estrangeiros, depois de ter adquirido, ou 
por via de residencia , ou de outro modo, a qualÍ-
dade de cidadão, segundo as leis de outro Estado 
qnalq~er, viesse em consequencia disso fazer valer 
as suas pretenções ao direito de residencia e aos 
direitos de cidadão no EstaQ.o que o proscrevêra? 
Quaesc1uer que sejão as consequencias legaes que 
~emelhante acontecimento podesse ter, já se vê q'ue 
o caso hc de tal gravidade que não he possível dei-
xar de empregar os meios necessarios· para preve· 
ni-las. He pois com toda a razao que a constituição 
proposta rcmedia por huma disposição nova este 
inconveniente , assim como todos ac1uelles que 
poderião resultar do artigo qne se d'iscute, estabe-
lecendo huma regra uniforme de naturalisação nos 
Estados-Unidos. 

O poder de estabelecer 'leis tiniformes sobre as 
banca•·rotas está tão inteiramente ligado com o com-
mercio- deve pre\·enir tantas fraudes em todos os 
ca1os em que as partes ou as suas propriedades es-
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tivessem ou s·e· transportassem para Estados dif- ' 
feréntes, que parece pouco prôvavel que se levanleÍn 
duvidas contra a sua utilidade. 

O poCler de estab'elecer leis getaes ·que determi-
nem fi fórma por que os a c tos e registos publicos' 
assim como os'processos judiciaríos de' hum Estado, 
devem ter effeito nos outros, he hum melhoramento· 

· evidente e muito apt'eciavel :dá clausula relativa a' -
este objec}o nos artigos da confederação. Esta clau-
sula não · Linha sentido preciso; e qualquer inter-· 
1>retaç'ão que se lhe poliesse dar, teria sido insnf-
ficiente. O poder estabelecido pela constituiÇão póde 
ser de grande soccorro para a administraç·ão ; da 
justiça, e o seu effeíto deve ser prinéipalmente ulil 
nos confins dos Estados contiguos, onde os eifeítos, 
sugeitos ó. disposição dà justiça, podem ser promp-
ta e secretamente transportados para lerritorío de 
oult'<~ jurisdicção. 

O podet' de constl'Uir·estradas ele posta não póde 
ser de perigo algnin; e sendo exercitac}o. com pru-
dencia, póde ser productivo de grandes utilidades : 
nada daquillo que Lende a facilitar a communíca-
ção entre os Estados he indigno dos cuidados pu-
Íllicos. 
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CAPITULO XLHl. 

Continuação do mesmo assumpto, 

(Pon Mn. MADISON.) 

A qtlarta ·classe contém os seguintes poderes : . 
« I. De animar os pt·ogressos elas sciencias e ar-

(( tes, concedendo por certo tempo aos.' autores e 
(( inventores o direito exclüsivo ·ae dispôr dos seus 
(( escriptos, ou das suas descobertas, » . 

A utilidade deste poder he evidente. O direito 
dos autores sobre as suas o]Jras foi soiemhement~ 
reconhecido em Inglaterra: as invenções uteis pela · 
mesma razão parecem dever pertencer aos invento-. 
res. Neste caso está o hem publico de accordo conl 
o intet·esse dos indivíduos. Os Estados não ]Jodem 
fazer em separado disposições efficazes para qual· 
quer destes dons casps; e muitos delles prevenil'ád 
a decisáo da Constituição a este respeito por leis 
promulgadas a instancias do congresso. · 

(( 11. De legislar exclusivamente, em todos os 
((, casos possíveis' no districto (nao excedendo dez 
(( milhas quadtadas) que, pela cessão de algun~ 
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' Estados particulares e consentimento do cpn-
• grcsso' vier a ser residencia do governo elo~ 

', Estados-Unidos; e .de exercitar a mesma auto-
' ridade em todos· os lugar.es, comprados com o 
' con,sentimento da legi&latura do Estado n que 
• pertencerem , alim de nelles se. construirem for-
' tes, armazens' , nr5enàc's, estaleiros e ouh·os edi- · 
·« ficios essenciaes,o » 

A necessidade de . conceder ao governo ~u~ori
dade completa no lugar da sua residcncia, não pre-
cisa demonstração. Todas as legislaturas da Uniao, 
talvez IDtJSm'o do Universo, exercitao este poder 
como conscqucncia da sua supremacia geral. Sem 
isso não só a a~toridade publica poderia ser insul-
tada c a sua m<!I'cha interrompida impunemente, 
ma·s a dependencia em que os membros do governo 
ficasse!Jl· do Estado em qne residissem, a necessi! 
flade qué terião da síia-protecçáo para o exercício 
das suas funcções, · exporião o corpo legi.slativo a 
suspeita de sedncção ou temor' tão desair.osa para 
~llc, como propria para indispôr os onlros mem 
hros da confederação: de mais, a reunião suc-
cessíva dos estabelecime-ntos publicos em torno do 
go~erno· não' só seria penhor demasiadamente gran·· 
de para o Estado em que estivessem, n~as, . atig- , 
meótando obstaculos á remoção do governo , cer-
cearia ainda mais a independe.ncia que lhe he in-
dispensnvel. A pequena extensão <lo districto federal 
hasta para removér quâlquer ciuine de natureza . 
opposla. Além disto, o districto destinado para 
8e(le do góverno, não ser.á coí1sagrado para' este Üso 
iCiri\~ tó~ ~consentimento d'o'Estádo que o ceder; 
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e este Estado; na convenção que a este respeito· fl.:. 
ze1;, nao .deixará de consultar o voto e de seg1,1,rar 
os direitos dos habitantes da porção cedida, os qúaes 
terão por outra. parte muitos interesses na ~es~ão ~ 
par h' faze-la espontaneamente; porque hão de ter 
voto nas eleições dos membros do governo, a que 
obedecerem; e hão-de ter para as suas necessida-
des locaes huma legislatura m~~icipal nomeada pe-
lqs seus votos. Finalmente, o direito que·tiver a le- . 
gislatura de hum Estado de fazer· a cessão ·de que 
se trata, e o direito de .ratlfica-la que tive'rem os 
habitantes da porção cedid'a, .resultará do con~en
timento geral de todos os habitantes do dito Esta;.:. 
do, exprimido no ~elo de adoptar a constituição: 
Todas as objecções, a este respeito, ficão portanto 
prevenidas. 

A necessidade da mesma autoridade sobre o.s 
for·tes e armazens estabelecidos pelo governo g~ral, 
não he mesos palpavel: nem 0s lugm·es de ' que de:-
pende a segurança da União devem ser confiados 

. á guarda de hum só dos seus membros , nem o di-
nheil·o publico c_om que forem construidos, e mais 
que tudo a propr·iedade publica que nelles devo ser-
depositada, permilte deixa-los debaixo da autori-
dade de hum Estado particular. Além disto, todas 
as objecções e escrupulos ficão removidos pela dis-: 
posição que exige o consentimento dos Estados in -
teressados par·a qualquer estabelecimento desta na~ 
tureza.· 

« III. De declarar a pena d' alta traiç~o - ; (,,nas 
« n~nhlllll bilt d'attainde1· oor este nJotivo· ( f.À,'i'.â 

f J' 
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~ .cgmsigo ';lem iqfamia nem con,fi$_c~.çã2 , ,sopãp 
~~· 4Qran~,c a ~ida da :res.soa co~demnada. )).. . 
~omo o crime de traição pócle ser dirigido con-

Íra os Estados -Unicl~s? he preciso que o goveréo ~~ 
pnião tenha autorit1acle d~ o pnni'r; mas coiQo a 
pqssibilidade de erear novos generos de traição·: he 
h~1n:1 instrumento· temivel de que as 'racc;ões, <[Ue 
CfU(Isi. sempre nascem em hu1í1 estado livre, ,podem 

. ~ervi~-se para saciar odioa recíprocos, por isso a 
Conve~ção sabia~ente op-pôz hmna n,ancit·a a c~te 
perigo, inse~indo na consLituição huma de;finiÇão 
p,recisa deste crime, fixando a prova necessaria para 
~ convicção, e prohibindo ao congresso, mesmo 
em - caso ~1e ·con.demnação, estender G effeito da 
pena alén~-- da pessoa do cnlpad~. 

cc IV. De admittir novos Estados na Uniã.o; mas 
f .. • 

« nenhum novo Estado poderá ser estabelecido dcn-
cc tro da jurisd'i'cçiio d'outro Estado, nem nenhum 
cc Estado poderá ser formado pela reunião de dons 

11 ou mais Estados on ilarte-s d'Estados sem o. con-
« sentimento das Jegi<slatnras dos Estados intm·es-

. « sados e do Con!Sresso. )) 
· Os artigos da conf~dcração não continhão dis-
ilOsição alguma a este respeito. Segundo elles o 
Canadá, visto ter-se unido ás· medidas dos Estados-
Unidos, devia set· de direito a•dmillido na confede-
ração; e as outras colonias inglezas de:viao sê-lo 
com o consentimento ele nove Estados. Como o acto 
federal t~ada mais diz a este respeito , parece que 
os cp.1e o !'cdigirão não se occnpal'ão com a pessi-
.Lilidacle do estabelecimento d~ novos Estados; e já 
vemos os .inconvenientes dcstá omissão, e a usu.t·-
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paçã~ de p9der a que e,lla obrigou o copgt·esso. H c .•· 
poi~, co~ toda á t•az~o que a nova constituiç,l!o rç-
parou este esquecimeüto; além de que a disposiçnp 
geral q,tre prohihe a formação de novos E;stados, s.em 
o cons,entimento do gol'er·no federal. c dos Estados . 
interessados, nãO póde SOl' mais conforme aos prin-
cirios de justiça, que devem decidi!' os negocios 
desta natul'eza. Quanto ao mais, as duas clausulas 
varticulat•es que prohibem a- formação de muitos 
Estados pela divisão d'bnm só, ou a formação c~e 

bm~ pela reunião de muitos, sem o ·C;Ol1SeJ:tlimento 
de cada hum, deve tt•ar1Cpiil!isat• ao I!fesmo tempo. 
os maiores e os mais pequenos. · 

cc V. De dispôr cio tenitorio e proprieda~e dos 
« Es,tados-Unidos, fazendo a este respeito to~los os 
« regulamentos c dispo~ições !lec.essarias j com taJ)-
« to que nenhum ar·tigo da constituição seja inte~r-

. c lH'etado de maneira prejudicial aos dirc.itçs do~ 
cc Estados-Unidos, ou de algum .Estado em parti-
" colar. >> 

Este poder he ele grande importat~cia, e deve ser 
admittido pelas mesmas considet·ações do pt·eceden-
.tr. A reserva qne se lho annexon he em si mesma 
:prudente, e pt•ov.avelmente foi julgada necessaria 
em razfio doS' receios e contestações, assaz conhe-
cidas do puhlíço, que se su~citút·ão relativamente 
.ao territorio elo poente. 

« VI. Os Estados-Unidos afiançao além disto a 
« todos os Estados da Ui1ião a forn?a do goverpo 
« rcpuhlicallo, e s~ ohrigão a defen,dê-los de qual-
« quer invasão estJ·angeit·a, ou · mesmo de qnalquer 
« violencia cloroesticn, com tanto qne isso lhes seja 
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c requerido peb legislatura respectiva, ou pelo po· 
c der executivo , ile a legislatura se não achar reu-
• nida. >> 

N'huma confederaÇão fundada em princípios re- . 
. publicanos e composta d'Estados republicanos, he 

preciso que o governo federal tenha o poder de de-
fender, o systema geral contra as innovações da aris-
tocracia ou d'a monarchi'a. Quanto mais intima fôr 
a união, tanto mais interesw tem cada membro 
nas instituições políticas das outras , e tanto mais 
direito de exigir que . a forma de governo existente .. 
na época do contracto, seja substancialmente man-
tidL ' 

l1oré~ hum 'dit·eito suppõe os meios de exer-
t'Íta-lo; c onde devem set' depositados esses meios 

"' senão onde a constituição os collocou ? Governos d·e 
formas e princípios heterogeneos são menos proprio's 
a formar huma coalisão federativa qualquer, do que 

. ile fossem homogeneos. • A t•epublica fed.erativa a·e 
• Allemanha.. diz Mo~tesquien ! he composta de 
~ cidades liv.res, e de pequenos Estados governados ' 
c por pt·incipes; pot· isso ella he lambem mais im-
• perfeita que a de Holla ncla ou de Suissa. Des~ 
~ de que os reis de Mace<lonia fot'lio admittidos 
• no concelho dos Amphyctioens, continua o mes-
• mo autor, ficou a Gt·ecia pet·dida. • Neste ul-
timo c:!so não pode negar-se ({Ue a força despro-
porcionada do. novo memhro da confedet•ação tev() 
tanta parte nos· acconlecimentos, como a fórma mó-
narchica do seu governo. 

Perguntar-se ~h a talvez que utilidade póJe ter esta 
prec<~nçi.'io, c s~ clla não poded vir a set' hum prc-
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texto para innora.ções nos governos dos Estados sem 
sr.ú consentimento. A resposta a csta·s perguntas _he 
facil. Se os acontecimentos não exigem interv.en-
ção, a disposição que os prevê nll.o he senão hum !I 
superfluidade · sem perigo: mas q~1em J>Óde calcular 
os e:ffeitos dos capt·ichos dos Estados particulares,, 
ela ambiçno e audacia dos que os governat·em, e das 
intrigas e. influencia estt·angeira? Q LÍanto á segun-
da pergunta, p6de ·responder-se, que se o governo 
geral intervem em virtude da sua autoridade cons-
titucional, o seu procedimento não p6de seguir _ou-
tro norfe: ora esta a.utoridade deve a_ffiapÇar, pela 
hypothese, a forma 1·epublicana do governo; e' est~s 
expressões já suppoem a preexistencia de hm1;1 go; 
'verho que deve ser garantido. Assim, em c1uanto 
os Estados conservarem a fót·ma .republicana, qual~ 
quer que ella seja he-lhes afiançada pela constit~1i 7 
ção federal; e se quizerem· suqsLituir-lhe .c~ulra, 
tambem tem o direil.o de o fnzer, e podem re~la , 
m'ar, para a que adoptarem, n gnrl.)ntia feclcral. O 
uni co poder que não tem, h e o de adp.ptar . h,uma 
constituição; que não seja republicana; mas dest~ 
poder estou certo que ningucnl ficara tendo sau-
dades. · ' . 

A defensa contra as invasões he huma divida da 
sociedade para com os seus membros; e a lqtitude 
da expt·e&são empregada não só assegura cada E~:

tado contra qualquer hostilidade estrangeira, ma~ 
lambem contra a ambiç.ão de .hum visinho po~ero_

so. O exemplo das confederações antigas e modei'-
nas fa:z ct•er que os membros , mais f1:acos da ,confc-
.der..aÇão devem sentir a prudenGia deste artiç;o, 

·:fOMO 11, 1.0 



·Nrto· foi eom mer:ros razão que se acct;escenton a 
defensa con~ra a.s violencias domesti·cas:; Nos Can.-
tões Suissos, qne, pvopt·iamenle fallando, nãó es-
tão reunidos debaixo do mesnw g,overno, exist~ 

huma: dispos-ição para este objecto; e a historia da 
sua ccmfederação nos mostra ({l'le muitas vezes tem 
sido itwoMdos e concedidos soccorros mutnos, tan-
tO< pelos CaBtões mais democPaticos, como pelos 
ouliros. Hum acontecimen~o recente bem conheci-
ao nos avi.sou que devíamos estar prepat·ados para 
accid'en'te·s da mesma Íla~ureza entt·e nós. 

A' primeit·a vista parece que não quadra com os 
principids repunlicanos suppôr ou' que a maioria 
não tem: razãO·, ou que a minoPia p·óde ter força de 
destruir o governo; e que por conseguinbe a inter-
venção federal nun:ca póde ser requerida· senãq no 
casq· ent f[tle o seu effei·to deve ser injusto: mas tam-
]Jein neste caso, como .em tan~os outr0s, os racio-
cinios da theoria devem seP modificados ·pelas li-
ções da ex;periencia. Por ventura nãro pó(le a mlliÍo-
ria de hum Estado, mór~nente sendo pequeno , 
tramar consp·Í>t,açõ~s criminosas para a execnç.ão de 
qualquer vio!.encia, do mesmo modo que a maioria 
de hum COtldaclo, ou de hum dislt•iclo çlo mesmo 
Estado? E se n·o nllrmo caso a auctoriclade elo Esta-
do eleve proLeger os mngistt·ados locues, poNruc não 
deva no primeiro o poder federal sustentar a aucto-
rirlade leg::il do Estado em qne ella se acha em pe-
rigo? Além disto, h a certas partes das c~nstituiçõcs 
dos Estados, de tal maneira ligadas com a consti-
tuição federal, que não h e possivcl fct•it· hum a ...sem 
ir offetület· a únlra. Não he possível qne as 1nsur:-



-147 
rmçocs n'hum Estado exijão · i.ntervençãn faderal, 
senão quando o numero daquelles qne toma@ parte 

( nellas se approxima até certo ponto d@ dos defenso-
res do governo; mas neste caso h e muito melhor 
qi.1e a violencia. seja rep,rimida por hum poder su.:: 
perior, do que deixrur- que a maioria sustente a: 
sua causa com longos e cruentos debates. A cxis-

' tencia 1 do direito de intervenção prevenir'á geral-
mente a necessidade de o emp·regar. 

Por ventura ha de sempre eslar do mesmo lado' 
a força e o direi lo nos governos republicanos? Não 
póde a minol'ia adquirir superioridade á força de 
recursos pecunial'ios, de talentos e expet'iencia mi~ 
litar ·, ou mesn~o por meio de soccorros· secretos 
de polencias estrangeiras , que, em caso de recurso 
á força, fação pender a ba lança para a seu lado? 
Não pode mais união, ou mesmo mais vántajosa 
situação d(lr a victoria lt minori•a sobre hum 

(, partido mui superior ' mas crue pela sua pos'içãQ 
não póde ohrat· com promptidão e concerto ? Por 
ventura não he absurdo pensar que na lucta de 
duas forças t'ÍVdes ha-de sempre vencer o numero, 
como se se tratasse de hum negocio de eleições ? 
Não pôde huma minoria de cidadãos t!'ansformar-se 
em maiOL'ia de pesso_as pelo concurso dos habitan-
tes estrangeil'os, ou pela relinião de aventur·eiros 
que vem p·t·ocurat· fot·tuna , ou mesmo dacruelles a 
quem a lei do Estado não concede direito de vota-
ção ? E que seria , se eu mettesse no calc!llo esta 
desgraça.da classe de individnos, tão abundante em 
alguns Estados, que du!'ante a marcha de hum go-
vemo regular estno tanto ahaixo da dignidade de 



homens, mas-que adquirem importancia' durante 
as tempestades da guerra civil, e dão a -vantagem 
da força ao . partido -a que se unem P 

Quando' a justiça he duvidosa, que melhores ar-
hilros se pÕdem desejar entre duas facções violen-
tas , cujos deh:.1tes despedação as entranhas do Es-
tado, do que ·os representes dos Estados confede-
rados , que não participão da animosidade local P. 
N elles a imparcialidade de juizes se une á affeição 
de a19-igos. Felizes todos os governos livres se sem· 
llre podessem applicar este remedio aos seus ma-
les ; e feliz do genero humano se sempre podesse 
fazer uso de meio tão e:fficaz ! 

· Se se me pergÓntar que dique se poderá Õppôr a 
lmma insmeeição gcnet·alisada pm· todos os Esta-
dos , c tal que o direito constitucional e a força se 
não achem do mesmo lado , respondo que o reÍnc- . 
dio deste mal está fóra do alcance dos conhecimen-
tos do homem; mas que feliz1nente hum tal acon-
tecimento não enll·a no numero das probabilidades 
humanas. Pat·a que a nova constituição federal me-
reça a nossa approvação , hasta que ella tenha di-
minuído os perigos de huma desgraça , que ne-
nhuma outra constituição teeia podido re~ediar. 

Huma das grandes vantagens dos governos fede- -
rativos , indicadas por Montesquien, he : « Que se 
« em algum dos membt·os confederados se verifica 
«'h uma insurreição, podem os outt·os reprimi-la; 
(( e que se se introduzem abusos em algum dos . 
« Estados , podem ser corrigidos pelos que a cor-
« rupção não atacou. (*) » 

\') ,1\s.§i:n ser(\ em theoria ; porém em pratica accontece q 

) 
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VII. O COt}gt·esso concederá a todas as .dividas 

« e empenhos cGntrabidos antes da adopção da 
a constituição proposta o mesmo g~áo de validade 
'' contra - os Estados--Unidos debaixo desta consti-
'' tuição , que debaixo· da confedet·ação prece-
'' dente. n ' I 

Este artigo, apenas póde ser considerado como 
huma proposição declaratoria ; c, além de outros 
~notivos , foi pt·ovavelmente inserido ]~ara tranqnil-
lisar os ct·cdoi·e·s estt·aqgeiros, que podesscm receat• 
as pretenções -clf;l alguns polit~cos moder·ríos , se-
gundo os quaes a mudançá de for·n1a política de. 
hum a sociedade civil dissolve as suas obrigações me· 
raes. 

Entre as ct·itica·s menos importantes, dirigid&s con · 
tra a constituição, acha-se a obseevação do qHe a va-
I)d,.Hle "(bs obrigações t·anto devia ler sido declarada 
contra os Estados-Unidos , como a seu favor. Pat·a 

contrario prel'isamente. Basta lançar os olhos sobre a Suissa de 
hoje para ver as insmTeições marcharem a passos largos em mui-
tos cantões até obterem o seu fim, sem que os outros se cmba-
ra·ccm com isso. No Cantão de Vaud insmgio-se buma fa cção em 
1S3i, destruio a constituição do Estado, c substituio-llw a que 
actualmente governa. No Cantão de Basilea sublevou-se hum a 
parte da população, separou-se da capital, e constiluio-se gci -
vemo independente com huma constituição separada c opposta 

. , á do Estado; e no momento em que estas linhas se escrevem 
está o Cantão de Berne ameaçado d!! huma revolução pelo Sic!w-
reitsvcl'ein (sociedade de segurança) sem que os outros fação o 
minimo esforço para desviar a tormenta. A Allemaóha não hc 
metws fertil em provas desta verdade. O grão-ducado de 1Iessc-
Dannstad1 o eleitorado de Hesse-Cassel, o reino d 'Ha nnov<: r 
c ai·nda orltros Estados te'm transform ado inteiramente ~s suas 
constituições, sem que a aicta feücràl se tenha cmbaraçád'o'com· 
isso. ~ . , . . . 
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responder completamente aos antares desta grande 
descoberta .a que tanto vulto 'qner dar-se , hasta 
lembra:r-lhes o (rue não h a ninguem que ignore : quo ) 
as obrigações , sendo por sua natureza reciprocas, 
quando se segtua a validade de 'hum lado, segura-
da fica do outro ; e que sendo o artigo puramen-
te declantorio , o principio estabelecido para hum, 
casa fica estabelecido para todos os mais. Pode-
se-lhes dizer aMm disto que só os perigos reaes 
he que podem ser previstos ·por· huma constitui-
ção ; e que por conseguinte nãó póde temeT-se 
seriamente que o governo, quer com a declará-
ção , quer sem ella, se atreva a perdoar as di-
vidas legitimamente con~rahidas para com a 'na-
ção, sem mais pretexto que o da pretendida omis-
são d~ que se trata. . 

VIII. « O congr·esso poderá fazer na constitui-
« ção alteraçõe_s que devem ser ratificadas pelas 
~ tres quartas pal'les llos Eslallos ; e este direito só t 
tt póde ficai· sugei'to a du·as excepções. >> 

Não podia deixar de prever- se que a expet·iencia 
}Joderia ir indicando refor·mas utcis ; e potítanlo era 
preciso indic,ar a maneira de as realisar. A fqrmà 
adoptada a ~s'te respeito pela Convenção par~ce pt~c- . 
venir todas as objecçõ,es; p0nque nâ0 só p·reviue 
aqrrelle pruriao de innovações , que po'deria tor-
nar a co,nstitniÇ~o mLii va~illan 'te, mas rçt11ov.e, hu{l'i 
ohstaculo, i.J;J,supera}lel. que. poderia perpetuar defei-
tos recemhecidos : por este meio ficão ôs gover'no's 
Jlârt}cu1ares e o ger~l e'm circun)stancias %i .ilj ~or
rigindo os e.rros .á ·medida que a ex~erien0ia ·os ,fôr 
mostrando. 
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A c){cepção ein favor da ígoaldadi de v•oW>~ nó 

senado foi admittida como palladio da parte da so-
berania deixada aos Estados , e reconhecida e af-
fiançada por este principi@ de . representação em 
hum ·dos .ramos da legislatt~ra: provavelmente· tam-
bem foi exigida pelos Estados que são part·icular-
mente a:ffeiçoados a esta igualdade. 

A outra excepção dev.e ter sido admittida pelas 
mesmas considerações que produzirão o privilegio 
defendido por ella. 

IX. a A ratificação das convenções de nove Es• 
<< tados será sufficiente para que fique valida a pre, 
a sente constituição. » 

O artigo falia por si. 86 a ra·tificação expressa 
do povo p6de dar á constituição ·a validade devida. 
P~equerer o consentimento dos treze Estados leria 
sido suhmeller os maiores interesses ela sociedacle 
geral ' aos caprichos ou · cot-rupção de hum ~6 dos 
seus memht·os; e seria na Convenção huma falta de 
providencia que a nossa 'experiencia tornava in<Íes-
culpavel. 

Duas q·uestôes 'mui délicacbs se apre'sentao püt' 
esta occásião: primeiea, com que fundamento a con-
federaçãq, cru.e era hum conlr.apto sole:mn,e entre os 
Estados , foi destrlllida sem o c0nsell1L.i.mento l!ll.il.arni~ 

me das pat·Les que o estipu'lárão ~ Segànda , elli 
ctue relação ficaráõ hun;; IHU'a com os .ouL!·os os Esta:-

• L I• ~ 

dos liJ.Ue tivei·em ratificado. a oo.nslituição , .e ali(.uel-
les que não tiverem acquiesciclo ·? 

Respgp~e-.s() .completamente ; á p·t·ilneira, q.u~1;.~fló 
com a leí suprema que manda ~1me a fe.Jicicl.ncl.~ e 
segurança da sociedade seja o o1jectCi íhia1 cfê W· 
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das as· instiLuiç.ões políticas , e o principio a qÚe lu· 
do deve sacrificar-se ; mas talvez se lhe· possa dar 
ouh·a resposta, mesmo sem sahir dos princípios do 
contracto · de que tt·atamos. Entre as objecções 
feitas á confederação ' apontava-se esta : que em 
muitos EstéJdos não tinha ·eila tido outra confirma-
ção além da ratificação da legislatura ; e que pelo 
prir1cipio de recipt·ocidade , a obrigação dos outros 
Estad<;>J> não póde ser mais forte. Ora, hum trata-
do entre soberanos independentes , fundado sobré 
a c los do po~der legislativo, não p6de ler ·mais valida-
de do qne huma liga ou tractado enll~e nações dis-
linctas. He pt·incipío averiguado em ma teria de tra-
tados , que todos os artigos são reciprocamente 
condições h uns dos outt·os: a infr>acção de hum ar 
tigo he infrncção de todo o tratado; huma infrac-
ÇãiJ ·commettida por h uma d_as pat·tes desliga todas 
as outras , e as autorisa par·a declarar se isso lhes 
convém, que o tratado está rompido e annullado. (*) 

Quero admittir· que tudo isto seja exaclo ;'mas 
se para jns~ificnr a dissolução do pacto feder·al, sem o 
consentimento dos Estados, se fosse a recorrer a 
estes delicados pt·incipios, poderião as partes quei-

(•) Esta politica he falsa. Quando huma nação infringe hum 
artigo de hum tmtado, a parte lesada tem direito de fazer re-
clamações, e de obter h uma indemnisação; mas por caso 
nenhum se póde o tratado declarar abolido. Se o contr~rio se 

· admittisse, não haveria nada seguro. 
Tão hem não he menos falsa a applicação do principio de1 

que o hem geral he a lei suprema que deve dominar tudo. Tem· 
se nestes ultimos tenipos dado tal extensão a este principio, 
que , por meio delle não ha revolução, que' não fique legitimada. 
A prim eira condição para a acquisiçd.u de hum poder he a jus-
tiça des~a acquisiçii.o. 
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xosas desculpar-se das importantes e numerosas.in-
fracÇões , de que poderião ser increpadas P Houve 
tempo eni que era para nós bem importante lançar 
hum véo sobre as idéas contidas neste paragrapho; 
mas a scena mudou, e os mesmos motivos nos di-
clão agora linguagem muito di:fferi:mte; 

A segunda questão não he menos delicada ; po-
rém a esperança que temos de que nunea passe de 
hypothesc nos poupa o trabálho· ile entrar a este 
respeito em hmna discussão supcrflua. Pode-se ob-
servar em geral que se entre ·os Estado? que aceita-
rem a constituição e aquelles que a recusarem ces-
sarem as relações políticas, pelo menos as relações 
moraes continnaráõ como dantes. As leis da justiça 
ficaráõ sempre, em. vigor de ambas ás partes, e de-
vm,.aõ ser observadas: os direitos da hnmanidad.e, 
em qualquet· caso que seja, hão .de ser escrupulosa 
e mutuamente respeitados; em . quanto por outra 

·parte o interesse commum, e mais que tudo a 
lembrança de tudo 9 que nos d·eve fazer caros hups 

·aos outros, anticipando os e:ffeitos de hnma União 
que bem depress-a ha-de triumphar de todos os obs-
taculos, inspirará a huns moderação _e :>os outro~ 

l?rtidencia. 

)I 
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CAPITULO XLIV. 

, ( JJOR ~IR, MADISON, ) 

Huma quinta classe dê disposições em favo.t• 'da 
autoridade fedm·al he formada pelas· restricções se-
guhües, fei:tas pela 'consllituição á a utol'Ídade dos 
difler·en'te·s Estados. 

I. cc Nenhum dgs Estados da União poderà con-
(( cluir tratado, cbnféderação ou alliança, conceder 
cc cat·tas ele mni·ca onde represalias, cunhar moeda, 
« 'creat· bil'hetcs de creaito, auforisar o pagamento 
'it de di_viclas _com o·utros si'gnaés rept·esenlativos êrue 
cc não sejão ouro e prata, passar bill de attaincle1· , 
cc promulgar leis de e:ífeito retroaclivo, ou que in-
« firmem ; as ollrigações resultantes dos contractos, 
c conceder títulos de nobreza.>> 

A prohibição dos tratados, confederações e allian-
ças faz parte da confeueração actnal, c he inutil in -
sistit· nos motivos porque foi adaptada na nova. A 
prohibição· elas cartas de marca faz tambem pat·te 
do antigo systema; somente se lhe deu no novo 

I 

) 
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hum pouco· mais extensão. Os Estados podi'ão con..: 
C'eàer cartas de mal'ca depois da deClaraçao da gner~ 
ra; ag0ra só aos Esta aos-Unidos h e que compete 
esse p:oder. A tllilid.ade desta múdança he facil de 
den10nstrar: ·he preciso que haja completa nnifor..) 
midade em tudo quanto he relativo ás potencias es-
tral'lgeiràs, ~sobretudo naquiÍlo porque a nação n1es~ 
ma he immediatamente responsavel. 

A nova constit~tição tira tambern a0s Es\aJos d 
direito de bateL' moeda: 'a antiga concede-lho ae 
coricmrencia com o congresso, rese'l'Vando e'xclusil 
vamente a este o ·direito de fixar-lhe o toque e d 
valor. Deixar este direito aos Estados não serve se-
não para n1ultiplicar estabeieciinentos di~pet1diosos 
e para diversificar o peso e a fórma das espedes cir-
culantes, o que destróe ·o fim para que este poder . 
foi originariamente· concedido- ao c.ongresso. Se pa-
recer inconveniente mandar O Olll'0 C a prata á moe-
da ccntt·al pal'a set• recunhado, facil he o rcmedíól 
estabelecendo cl'lsas de moeda locaes debaixo àà 
dit'ecção da au~oridade geral. . 

A prohihi(;M dos bilhetes de credito deve ngrit-
dar a tod'o o cidaclno que ama ·a justiça, e cftle co-
nhece as verdadeiras fontes ela prosperidade pu-' 
blica. 11. perda dà confiança recilHoca ind-ividual c 
nas assemhlé'as t•epresentati·vàs, óccasíonadá pela 
crc·açã'O' do papel rn.oeda depois da paz_: o's pe'ssi-' 
mds effei·tos desta cne·aç'ão s0bre' a·ind•ustrria e c'os-
tumes do povo, ' c rnesmo sblm~ o caracter repü'bli-
c-a~o, constitne1h .lml?a divida é'ri·orrhe' qüe os Esta-
des complices deste péecado mui tarde po'cleráõ sa-' 
ttsfazer ~ e não h e ·possivel' expiar e'Scé' crime senaG 
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pelo, sacr.ificio V9lm~tario e justo do p_oder que foi 
causa dplle. Além ,destas podet·osas consideraçoes 
p~~e oh,servar-.se que as mesmas razões porque se 
repusou aos ' Estados -o poder de fi~ar .o valor da 
~oeda, ~xigem que se lhes negue o dir~ito de subs-
tituir-ll}e papel. Se cada Estado tivesse o direito de 
r~gular o valor da sua moeda, haveria tantos valores 
diflerenles qual\tos Estados, o que produziria nota-
vcis emharar,.os para o commercib. Hnm Estado po-
d~ria dar effeilo retroactivo ás mudanças feitas no 
valor da sua moeda; e o prejuízo qu.e daqui nascesse 
p,at;a os cidadãos dos o,utros Estados faria nascer en-
tre. o pr'imeiro e os· segundos animosidades perigo-
sas. ·o effeito destas disposições i)odia facilmente 
estendj:Jr-se a suhditos de polencias estrangeiras; e 
por .este · modo, pela imprudencia de hum só dos 
s.eus membros, viria a ficar a confederaçao desacre-. 
ditada e ~<:~mpromettida, Ot·a, todas estas desgraças 
podem proceder tão facilmente do direito de bater 
moeda concedido aos Estados, como da autorisação, 
para emittir papeis de credito. Pelos mesmos moti-
vos. se tirou aos Estados o podet• de autorisar o pa-
gamento das dividas com outt·os signaes · represen-. 
tath·os sem serem ouro ~ prata . . 

Os bills d'attainde1·, as leis de effeito retroactivo 
e as que destroem as obrigações ' dos contratos são 
contrar-ias aos primeiros princípios da sociedade e a 
todos os da boa legislação. Os primeiros dons actos 
são ,prohibidos por declarações antepostas a algu-
m~,s ·~ i1s constituiçõ:es dos EstadQs; e em geral tod9s 
~l}ffs· são proscriptos pelo cspil'ito e verdadeiro sen-
tido destá~ . ~artas fungamen,_taes: mas apez~r disto 
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já a experi~cia ·most~ou que havia ~ nécessidade 'dê 
novas prec:wções para preveni-los, Foi pofs ;·por 

~) muito justos motivos que a Convenção quiz dar mais 
fiadores á segurança pessoal c aos direitos indivi-
duaes ;' e muito enganado estou eu se, obrando destà 
maneira, . ella não interpretou fielmente nao s6 os 
interesses, mas os vet·dadeiros sentimentos dos seus 
constituintes. O sisudo povo da America está c~n~ 
çado desta política incerta que até agora tem diri-· 
gido os seus governos. Com dôr e indignação têni 
elles visto que us mudanças subitas e os actos 'do pol 
der legislativo sobre objcclos que inlet·essão os di-
reitos pessoaes não tem sido senüo favores ás espe-
culações de indivíduos influentes e atrevidos, e tra-
pas para a parte mais industriosa e menos instrui-· 
da da nação, Em todas estas occasiões hum acto do 
poder legislativo não tem sido senão o prill).eiro an-
nel de h uma long;a cadêa de erros, cada hum· doS' 
quaes he conseq~tencia natural' daqueUe que o pre-
cede; ·e por este motivo não h e marayilha que to-
dos vissem a necessidade de h uma reforma que fi-
zesse cessar todas estas especulações sobre as me-
didas publicas- propt·ia para inspirar a prudencia 
e a industria- o que submettesse as convenções · 
particulat·es a leis certa~. 

A prohibição de dar títulos de nobre~a he co-
piada dos artigos da confederação, e não (em ne-
cessidade de commehto. · 

« li. Nenhum Estado poderá, sem o consenti-
« mento do Congt·esso , estabel~cet• impostos d~ 
a hnportação ou exportação, excepto os que forem' 
" il h~olqtilmente pecessarios para executar 'as.snaS' 
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,«, lei.a de_, ins.pe,cção; ' e o prodlilcto liqujdo de todos 
-~ QS iu1post~s i;testa nrtmeza ~leve eilti·ar no the~ 
«: s·ouro dos Estados-Unidos: cmfim todas as ·leis 
'« relati.vas ·a estês objectos ficão sugeitas á revisão 

e ao veto do Congresso. Nenhum estado, sem o, 
<< consentimento d() Congt'csso, poderá estabelecei' 
« dit·eitos de tonelagem, manter tropas ou navios 
<< de g~ena em tempo de paz., concluir convenção 
« ou concordata com algum dos outt·os Estados, 

- r ou ;Gom alguma potencia estt'angeira, ou empc-
« nhar-se c,om qualquer guerra que seja,, salvo em 
" casQ de invasão, ou, em caso de perigo inuninei};-
" te , ~lu·e não admitta demot·a. » l 

f,. restdcção do poder dos Estados em materia de 
imp9rtações e exportações he a conseqnencia natu-
ral _\}e deixar ao governo fedf)ral o cuidado de re-
gula!' o commel'cio. He inntil observar que a ma-
neira porque a restri,cção he moclificnda, deixa aos_ 
Estados o gráo de autoridade 'necessario para- a fa'- -
cilidado das importações e exporLações, não com-
petindo fiO congresso senão o direi.to de pt·even_ir os 
ahu~os. As outt'as disposições desta clausula são,_ 
p,arte tão simples e natmaes, e pat'te tem já sido 
examinadas- e desenvolvidas eo-ni . tanta extensão , 
que escusado parece contin~1av a insi~tir n'a sua de- . 
monstrução. . 1 l• 

Ã.. sexta e ultima classe h e composta/ ((Q poderes e 
disposições do que 'todas as precedentes recebem 
a sna efficacia. 

<c I. O primeit·o destes poderes he o de fazer to-
q d,as as leis neçessarias e convenientes ~~ara a exe-
'! cução dp todQs os poderes que fi,ei.'io mencionad.os,. 
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.« assim como do to.d<is ~quelles quo· a constitujção 
« .confia ao governo dos Estados- Unidos. :)) 

Poucas· partes da constituição tem sido attacadas 
COJll maior furor; e com tudo, já em outra parte SC 
demoasL!·ou que nenhuma he mais completamente 
inntlner,avel. Sem a exislencia deste poder, a ' cons-
tituição he letra morta. Pot' isso aquelles, que não 
querem que este artigo faça parte da consLituiçao, 
apenas objectão qne a- sua fót·ma he viciosa: mas 
examinárrro elles já se era possível dat·-lhe outra 
melhm·? 

Não havia senão quatt•o caminhos possíveis, por 
onde a Convenção podesse marchat· para o fim que 
faz o objecto do. artigo: ou copiar o segundo artigo 
ela confédet·ação a€tual, que prohibe o e.xercicio de 
todo o podcT qne não he expressamente delegado 
ao governo geral; ou enumerar todos os podet·es 
designados pela expressão « necesscwios e convenien-
tes; JJ ou declat·ar todos os poderes exceptnades 
nesta designação gct·al; ou finalmetüe guat·dar si;-
lencio absoluto sollre este oh jecto, deixando á in-
terpretaçao do congresso a detcnninaçao destes po-
deres necessaTios e convenientes. 

Se a c0nstituição tivesse adoptado o primeiro par-
tido, e copiado o segundo artigo da confederaç.ão, 
he evidente que o novo congt·esso se .teria achado 1 
com~ o· actual, na alternativa, ou de interpretar 
a pnlavra exp1'essamente em rigor, o que tiraria ao 
govemo toda a autoridade real, ou de dar-lhe 
huma latitude que teria ' destt·uido toda a força da 
restricção. Se isso fosse preciso , facil seria provar 
que. nenhum podeí' importante., qelegado pelos ar-
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tigos da confederaçlío, tem sido, ou p6de ser exer• 
citado , sem invocar mais ou menos o soccorro da 
interpre'taçâo: e como no novo systema os poderes 
delegados sno ma.is extensos, ainda mais facilmente 
tahirá o govemo na alternati,·a, ou de trahir o in-
teresse publico, ficando em inacção, ou de infringir 
a constitnição, exet·citando poderes necessarios , 
mas não exp1·essamente concedidos. 
· Se a ConvenÇão quizesse fazer a enumeração po-
sitiva dos porlet·es necessarios para dar eflicacia a 
todos os outt·os, era o mesmo que fazet• hum codi-
go completo de todas as leis relativas a todos os oh-
jectos a que a constituição se refere, não somente 
accommodado ao actual estado de co usas, mas a 

' todas as mudanças que o futuro podcsse trazer; 
porque, em cada nova applicação de hum poder ge-
ral, os poderes particulares. que são os meios de oh ~ 
ter o. fim do poder geral, devem necessariamente 
mudnr com elle, e mesmo he nlil varia-los, ainda 
quando o fim permanece o mesmo. 

Se se quizessc fazer a enumeração de todos os 
po~eres ou meios não necessarios par·a o exercício 
dos poderes geraes, nao só o projecto seria igual-
mente chimerico, mas ficaria. sugeito a huma nova 
ohjecção; porque cada omissão que houvesse im- ' 
p_ortaria o mesmo que huma attribuição positiva de 
poder. E se para evitar esta consequencia se tives-
se feito hum a enumeração parcial de excepções, e 
todo o resto tivesse sido designado pela expressão 
vaga de poderes não necessa·rios, havià de acontecer 
por huma parte que a enumeração não comprehen-· 
i!,e sse senão hum pequeno numero de poderes excep· 

/ 

,) 
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tua dos, c precisamente ·aquelles , cujo exerCJCIO 
nunca tet·ia sido. usurpado ou tolerado, pot·que na 
enumeração se terião escolhido os mais eridenle-
menle inuteis, e pot• outra que no J!Umero dos omit-
tidos se havião de encontl'al' muitos, cujo exel'eicio 
poderia traze!' comsigo inconvenientes, ficando em 
lodo 'o caso menos cfficazmente excepLuados do que 
se se tivesse feito h uma . enumeração parcial. 

Snpponhamos finalmente que a consti'tuição ti-
nha guardado silencio sobl'e este ohjecto: a conse-
quencia infallivel sei' ia que todos os podel'es . parti, 
culal'es, necessat·ios para o exet·cicio dos. po.deres 
gcraes, ·ficarião p~rtencendo ao governo. Nao ha 
principio mais universalmente rece:I.ido pelas lt)is e 
}leia razão do que este : Q ue quando o fim he ne;-

... cessa rio, os meios são pet·mitlidos (*) ; que todas 
as vezes c1ue a lei conl'ere o poder gel'al de faze!' 
huma cousa, touos os poderes parliculares neces~ 
sal'ios para esse fim, se ach ão implicitam.ente co.m-
prehenuidos nessa disposição . . Se a Convençao ti-
vesse seguiuo este ultimo methodo, a obj ecção, . que 
hoj e se lhe faz, lhe tm·ia .sido feita do mesrp.o ,mQgo.; · 
com a differença porém de que nesse casp .. te.ria re-

. soltado o inconveniente real de deixar . semjlre aos 
malevolos hum pretexto, de que poderião servir-s:c 
nas occasiões ct·iticas, para pôr em duvida os poue-
res essenciaes elo gov erno. 

Se alguem me perguntar o que aconteceri~ . no 

(') Este principio, pela maneira porque es tà exprimido, hc 
falso. São permittidos os meios , com tanto que scjão' justos e 
honestos : de outro modo temos de novo em campo a maxima, 
exec1·av.el de que a uatnre~a do fim santifica o s mçios, 

~OMO 14 1l 
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ca:so em que o congresso, interpreta:ndo fa}sa~en· 
te esta par~e da constituição, exercitasse poder.es, 
qtm lhe SãO altrihuides pelo sefi verdadeiro sentido. 
a resposta he opvia: aconteceria o mesmo que se 
o congresso, por 1mma interpretação igualmente 
falsa, désse demasiada extensão a algum dos pode-
ve~ que lhe são especialm~nte conferidos; ou o 
mesmo que se o seu pocler· geral, lendo sido dividi-
do em poderes particulares, hum delles fosse in-
,fielmente exercitado; ou finalmente o mesmo que se 
as legislatmas dos Estados tivessem excedido os li-
mit~s d!l sua autoridade constitucional. Em pri-' 
meiro lugar o exito da usurpação dependeria dos 
poderes legislativo e j udiciario, que são os c1ne de-
vem explicar e dar effectividade aos actos legis-
lativos r e em ultimo recurso estava o remedio nas 
'mãos do povo, que, escolhendo mais fieis represen-
tantes, poderia anniquilar a obra dos usurpadores . . 
E o mais he que eslc ultimo meio seria muito mais 
seguro contra os actos inconstitncionacs da legisla-
tura geral, do que dos dos Estados; porque como 
o congeesso nunca p6de usurpar sem atacar as at-
lribuições dl.ls legislaturaft), hão-de estas estar sem-
pre promptas a repcllir a innovação, e a dar rebate 
ao povo, empregando toda a sua inflncncia para fazer 
noll,lear outros deputados á legislatma ieJeral. Ou-
tt·o tanto não p6clc acontecer com as legislatmas 
parciaes; porcrne como cnlt·e ellas c o povo não h a 
corpo inlermediario · que lhes fiscalise os a c los , 
ha-cle lhes ser sempre mais facil inft·ingir as consti-
tuições respectivas, sem que as snas usurpações se-
jrw ohset'vudas on corrigidas. 
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· « II. Esta con'stitoição, e as leis que em -conse-
cc quencia della forem feitas , assim como todos os 
·«. tratados concluídos, ou que houverem de o ser , 
<c d.ellaixo da autot'idade dos Estados-Unidos, serão 
.« a lei suprema do pa·iz; c os juizes de todos os 
~ Estados seráõ obrigados a confo·rmar-se a humas 
cc c outras, não obstante qualquer disposição em 
«contrario, seja na constituição, seja nas leis do's 
cc Estados. » 

Até esta mesma disposição, sem a qual todo o 
resto ela constituição seria radical e evidentemente 
nullo, foi atacada pelo zelo indiscreto dos adversa-
rios da Constituição: e para nos convencermos de que 
sem ella todo o resto da constituição seria radical e 
evidentemente nullo, supponhamos por hum mo-
mento que a soberania das constituições dos Esta-
dos está estabelecida em toda a sua plenitude por 
huma reserva em seu favor. 

Primcit:amente, como estas constituições inves-
tem as legislaturas dos Estudos respectivos da sobe-
rania .absoluta em todo.s os casos não exceptnados 
pelos artigos da confedet'ação existente, todos os 
poderes, contidos na nova constituição, que exce-
dessem os conferidos pelos artigos da con~edet'ação, 
ficarião aboljclos ipso facto, e o novo congres·so fica-
ria reduzido ao mesmo estado de impotencia que o 
antigo. 

Em segundo lugar , como as constituições de al-
guns Estados não t·econhecem expressa e plenamen-
te os poderes da confederação existente, huma dis-
posição precisu qnc estabelecesse a soberaniu <las 
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constituições dos Estados, tornaria incertos todos 
os poderes conferidos pela constituição proposta. 

Em terceiro lugar, como as c-onstituições dosEs-
tados difl"erem a muitos respeitos enLt'e si, poderia 
acontecer que hum tratado, ou huma lei nacional 
de grande e igual importancia para todos ellcs' se 
achasse em contt'adicção com algumas das ditas cons-
tituições, e em httt·monia com outras; de maneira 
que a mesma . lei ou traLaclo vil'ia a ser observado 
em algumas partes, c sem effeito em outras. 

Finalmente, vm·ia então o mundo pela primeira 
v~z hum governo fundado sobre o transtorno de 
todos os princípios fundamentaes dos govct·nos; ve-
ria a autoridade da sociedade inteit·a subordinada á 
autoridade das partes qne a compoem) ou, para 
dizer tudo n'huma palavra, veria hum monstro 1 
cuja c,abeça obedeceria aos membt·os. 

« III. Os Senadores c representantes acima no-
" meados, assim como os membros das legislatu-
« ras pt·ovinciaes, e todos os empregados dos po- · 
<< deres executivo c judiciario, tanto dos Estados-
« Unidos, como elos clifferentes Estados, set•üo obd-
« gados, sob · juramento ou affirm:1çüo, a guardar 
« e fazer guardat• esta constituição (*). » 

Tem-se llerguntado porque se julgou necessat·io 
fuzer pt·estar juramento de mantel' a constituição 
federal aos magislt·ados dos Estados, e porque se 
nllo impôz o mesmo juramento aos empregados dos 

(') Na traducção franceza foi accrescentada a clausula sc-
guirite, que se não encontra no original inglez: ol\'Ias não se 
• exige prova alguma de religião para poder servir qualquer em, 
• prego ?ublico debaixo da autoridade· dos Estados-Uflidos, ~ 
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Estados-Unidos em favor das constituições dosEs-
tados. 

Entre muitas razões desta differença, ha hnm1 
qne me parece mui simples e conclndcnte: hc a 
seguinte: Os membros do govemo federal nnnca 
hão-de ser encarregados da execução das constitui-
ções dos Estados; e, pelo contrario, os membros e 
empregados dos govcJ·nos dos Estados h~o-cle S1~1· 

agentes neccssat·ios da execução ela constitnjção fe-
deral. A eleição elo presidente e do senado ha-rle 
depender em todos os casos das legisbtmas dos E5-
tarlos; e a eleição da camara dos representantes, 
dependente da mesma autorida,le, em p1·imcit·a ins-
lancia, ha-de provavelmente ser sempre dirigida 
pelos empregados, c segundo as leis dos Estados. 

IV. A's disposições ele que deve resultar a effi-
cacia dos poderes do governo _fedct·al, devem 
accrescentat·-se as que s:io relativas aos poderes 
executivo c juJiciario; mas como em outra parte 
dcvô Lt·atar deste objccto mais por extenso, para 
lá reservo tudo quanto me proponho dizct• sobre 
o assumpto. 

Ficão portanto circumstanciádamenle examinados 
lodos os artigos que compoem a somma ele poclet· 
delegado pela constituição ao governo fe-dct·al, c 
fica provado que não ha parte algnma que não seja 
essencial á consct•vação da União. Assim, a questão 
de saber se esta somma de poder deve set· on nao 
concedida, se reduz a decidit· se se deve estabele-
cer, ou não,' hnm governo adequado ás exigcncias 
da União; isto hc, se a União' deve ser conse!'Vad<l 
ou abolida. 
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CAPITULO XL V. 

Do supposto perigo resultante aos governos dos Estados 
dos poderes conferidos a União. 

( l'OR ~IR. ~IADISON,) 

Depois de ter demonstt·ado que nenhum dos tlO-

deres conferidos á União he desnecessario ou incon-
veniente, a primeira questão que se apresenta he 
sabet• se da sua reunião póde resultar perigo á por-
ção de autoridade deixada aos Estados particulares. 

Os advet·sarios do plano da Convenção, em lu-
gar de examinar, primeiro que tudo, que gt·áo de , 
poder era necessario para o exercício das funcç.ões 
do governo federal, não se cançárão senão com a 
qucstuo secundaria dos cffcitos do poder conferido 
pela constituiçuo sobt·e os governos dos Estados 
particulares. ~1as se, como já fica prevaclo, a União 
he necessaria pat'a defender .a Amcrica dos perigos 
exteriores ; se clla h e essencial pai' a nos defender 
da violcncia e da opprcssi.io destas facções que tan-
ta amargura mistm•ão aos prazeres da liherda~e, c 
destes estabelecimentos militat·cs que acabao sem-
pre por feri-la mortalmente na t·aiz i se1 n'hnma 
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palavra, a União he essencia·l á felicidade do· pova 
da Amel'ica, não he absmdo oppÔl'·Se ao estabele-
cimento de hum govet'DO, sem que a União não 
p6de ter utilidq.de nem força, com o pretexto de 
que es governos dos Estados individuaes hão-de 

' pet'der da sua importancia? Por ventura foi a re-
volnção americana conclqida, a confedet·ação Ame-
ricana formada, tanto sangue derramado, despen-
didos tàntos milhões qne tanLo cnstát·ão a ganhar, 
não para segurar ao povo da America a paz, a li-
berda de e a segurança, mas paea fazee gozm· alguns 
Estados, ou alguns estabeleeimentos municipaes de 
certa extensão de poder, de certas dignidades, de 
certos attributús da soberania? Ouvio-se n9 antigo 
mundo a maxima ímpia de que os povos tinhão si-
do creados para os reis, e não os rei~ para os po-
vos: qnerm·-se-ha l'esuscitar neste continente a dou-
trina absurda de que a solicla felicidade do povo 
deve set' sacl'ificada aos interesses 'ae algumas ins-
tituições políticas? Não: não nos esqueceremos tão , 
cedo de CfUC o bem puhlico e a felicidade real do 
povo deve set' o pt·imeÍt'O ol)jccto dos nossos esfol'-
ços; e qne se. hum governo qualquer não serve para· 
obter este fim, não serve· para cousa alguma. Se o 
plano d,a Convenção deve fazer mal á prospericlade 
geral, rejeitemos o plano da Convenção. Ainda 
mais: se a propria União hc incompatível com a 
felicidnde do povo, destl'aamos a União. Mas pela 

-mesma razão, se a soberania dos Estados h e con-
traria ao bem publico, todo o bom cidadão deve 
querer cruc 'ella lhe seja sacrificadn. Qnanto este sa · 
crificio' he necessano, já ficon demonstrado até á 
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evidencia: t·esta somente examinar se a porção de 
autoridade que os Estados não sacrificão se acha 
realmente em perigo. 
· Já em varios cnpitulos desta obra tem sido apt·e-

sentaclas :1lgumas consiclct•ações que nno permittem 
n idéa de que o gQver·no federal possa jamais vir a 
ser fatal aos governos dos Estados; c quanto mais 
refiicto sobre o olijccto, tanto mais me persuado 
que ~e() equilíbrio algnma vez se romper, será para 
a parte elos Estados CJUe penderá a balança. 

Todos os exemplos das confederações antigas e 
modernas nos mostrão a terrível tendencia dos 
membros pm·a invadit· a autot·idade do governo ge-
ral, e ao mesmo tempo a impotencia deste para se 
defender. 1-Ie certo qne na maior· parte destes exem-
j1los o syslema de p;ovcr·no era de tal maneira diffc-
rente do que agora se propõe á nossa consideração, 
que a conseqnencia que clellcs resulta hum ponco 
fica debilitada: todavia, como os Estados, na cmis-
tituiçno proposL:1, sempl'e hão de conservar huma 
porção attenclivcl de soberania activa, não devemos 
pensar que estes exemplos nos sejão inteiramente 
inapplicaveis. Na liga dos Acheos, a autoridade 
centl'Ul tinha pouco mais on menos a mesma forma 
e extensão ·que a constituição lhe da entre nós. A 
analogia da confederação l1a Lyci:1, segundo o que 
nos consta da sua organisação c pt·incipios, era 
ainda maior. E comtudo, em lngar de a historia 
nos dizer qne olgnma clellas degenerasse ou tc_nclcs-
se a degenerar em hum governo consolidado, o que 
nos mostra he que a ruína de ambas foi cansc:da 
pela impotencia em que se achou a autoridade fc-

.. 
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det•al de prevenir, primeiramente as dissensões, c 
depois a desunião total das autoridades subordina-
das. Estes factos são tanto mais dignos de nossa 
altenção, quanlo, sendo muito mais numerosas e 
mais fortes as cansas exteriores que tendião a fazer 
mais intima a união daquelles povos, menos podero-
sos laços erão precisos pnra ligar cada hum dos 
membros á nntoridade central, e a todos os outros 
membt·os da confederação. 

No systema feudal encontt•amos ainda outro exem-
plo da mesma lendencia. Entre os barões e o povo 
não havia laço algum de sympathia ou de interesse 
commum; pelo contrario, esta sympathia e estes la-
ços existião algumas vezes entre o povo e o sobera-
no: não obstante isto, quando havia conflicto en · 
lre as autoridades r'ivaes, a victoria ficava sempt•e 
da parte dos barões. Se perigos exteriores não ti-
vessem feito sentir· a necessidade da subordinação c . 
harmonia; e parlicnlannen~e se os soberanos Iocaes 
tivessem possuído a affeição do povo , os grandes 
reinos da Europa est·arião hoje ~divididos em tantos 
principados independentes quanto. era o numero dos 
barões feudatarios que antigamente havia. 

Para nos convencermos de que os governos dos 
Estados hão- de levar sempre a melhor do governo 
geral, hasta qne os comparemos quanto á sua de-
pendeneia reciproca- quanto ao g•·áo da sua in-
fluencia 1)essonl- quanto aos poderes que lhes são 
respectivamente confiados- quanto á predilecção 
c apoio pt·ovnvcl dn parte elo povo- finalmente 
quanto á vontade e meios de resistit· ás medidas da 
autoridade rival, e de neutralisar-lhes o eifeito. 
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Ao mesmo temi) o que . os governos elos Estados 

pode'm se_r considerados como p'artes coastituintes 

·' 

C necessarias do govet'DO federal, llãO llÓcle 'este S'er • r 
tido por essencial á organisação ou. á acção delles. 
0 presidente dos Estaclos-Unidos não p6cle ser eleito 
sem o- concnPso das legislaturas, que devem_ ter 
sempre grande parte na sua nomeação, e ás vezes 
lmdo .. O senado h a-ele sct· absoluta e exclusiv;amen • 
te eleito pelas legislaturas dos Estados. Mesmo a 
camara elos t·cprescntantes, ainda que immediata-
Iillcntc ti:rada do povo, ha-de ser quasi sempre es-
colhida debaixo da influencia desta classe de ho-
mens que o sen credíto faz nomear membros das 
legislàturas dos Estados. Assim, as duas partes prin-
cipaos do govcmo federal d~ver:1õ mais ou menos a 
sua existcncia ao favor dos govérnos dos Estados, e 
ficaráõ pot· este motivo constituídas n'huma especie 
ele dcpcndencia, que mais facilmente as disporá a 
hum excesso de condesccndencia que á usurpação. 

·Pelo contt·ario, os membros dos governos dos Esta-
dos jamais deverftõ a sua tiomeação á acção clit·ccla 
do governo' federal, e raríssimas vezes á influencia 
local dos seus membros. 

Pela sua mesma organisação, os Estados-Un idos 
hão-de empregar menor numm·o de pessoas que os 
Estados pat·tic.nlares; e por consequencia hão-de ter 
menos influencia pessoal. Os agentes dos poderesole-
gisbtivo, executivo e judicinrio de tt·ezc Estados e 
mais- os jnizcs.cle paz e officiaes das guardas nâ-
cionacs- todas as pessoas empregadas na adminis-
haçãCil da justiça- todos os cmpt·egados das muni-
cipal-idades <los· condádos c das cidades, em hum 

'• 
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paiz de mais de tt•es milhões de hom_en·s, excederá'@ 
extraordinarimnenle em numero e em influencia to: 
dos os agentes reunidos ela administração federal. 
Comparem-se os agentes 'das tres grandes secções de 
poder nos treze Estados, exceptuando apenas na 
secç!l.o judiciaria os juizes de paz, com os membros 
das secções correspondentes na administração fede~ 
ral; comparem-se os officiaes das guardas nacionaes 
de tt·es milhões de homens com os officiaes do exer-
cito e mar'inha, dando a estes estabelecimentos to-
da a extensão não só d~ probabilidade, mas mesmo 
da possibilidade; e, sem necessidade de outras c'on • 
siderações, vêr-se-ha a grande preponderancia dos · 
Estados particulares sobre o governo ger,al. Se o go-
verno geral tem collectores de tributos, os governos 
dos Estados tambem tem os seus; com a. di.fferença, 
porém, de que sendo os primeiros poncos e relega-· 
dos nns costas elo mat·, e os segundos muitos e cs-

~ pall1ados por toda a parle, toda a vantagem ficará 
sempre a favot· dos ultimos. Verdade he que a con-
federação terá c podel'á exercitar o poder de estabe-
lecer nos Estados tributos externos e intet•nos; mas 
hc provavcl que só venha a fazer uso dellc como 
de supplemento aos meios ot'dinarios da procurar-se 
rectli·sos, deixando em todo o caso aos Estados par-
ticuiares o cuidado da arrecadação; c sc_acontecer 
que a cobrança se faça debaixo tla autOt·idacle immc-
diata da União; sera provavelmente pelos cmpt'cga• 
dos dos Estados e segundo as suas lejs. Mesmo nos ou• 
tros casos, por exemplo na organisaçao do poder 
jndiciario, he extremamente provavel que a Uni·ão 
confie il sua autoridade aos officiaes dos Estado$. E 

... . 
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quando aconteça qne ·o governo federal nomêe co!- . 
lectores particulares, nunca ~ influencia do sen.nn-
mero' p'oderá entrar em comparaç~o com a da mul-
tidão de empregados dos Estados que póue contra-
balança-la. Em cada districto onde se achar hum 
collector federal não haverá menos de trinta on 
quàrenlll officiaes de todas as classes, e talvez mais, 
muitos delles pessoas de importancb c de cat·acter, 
cuja influencill ha-dc combatet· em favor dos Es-
tados. 

Os poderes que li consliluiçrto delega ao governo 
federal são em pequeno nnmet'O e limitados; aqnel-
les que ficão aos Estados são numerosos c sem limi-
tes. Os primeiros hão-de recahir'.principnlmente so-
bre objectos ·exteriores, como a ,sucrra, a pn, as 
negociações e o commercio eslrangeit•<:>, com o qual 
tantas relações tem o podet', concedido ao governo, de 
impôr tributos: os segundos estender-se-hão a lodos 
os objecto~ que de ordinat·io inlet·essão mais dit·cc-
tamentc a vida, .a liberdade, a prosperidade, u Ot·dcm 
intérna, os melhot·mnentos e a prospet·idade do Es-
tado. 

As fnncções do governo federal seráõ extensas c 
importantes em tempo de guerra e em caso de peri-
go: as dos govct')lOS particulares sê-lo-hão em tem-
po de paz, e por consequcncia durante a maior p~n·
te ao tempo. Assim, quanto mllis habilitlldo ficar o 
govet·no federal pelos poderes que se lhe concede-
rem pllra a defensa da naçno, tanto menos frequen-
tes· podem sct· esses paroxismos de pet·igo , em qne 
pode ter lugar a sua preponderancia sobre os -Esta -
do.s. particulares. 
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Se a nova constituição fôr examinada com since-

riclade e escrupulo, achar-se-lu que a mud.ança por 
li. ella pt·oposta consiste muito menos na concessão de 

PODERES Novos ú União, do que na revalidação dos 
I'ODEnEs OniGIN AES. Se o cpw se lhe dá sobre o commer~ 
cio- he novo' pelo menos excita poucas reclamações, 
c não póde causar receios. Os podct·es relativos á 
paz c á guerra, aos exerci tos e esqnadt·as, aos tra-
ta dos e finanças, e os mais importantes dos outros, 
todos estavão já concedidos ao congresso pelos arti-
gos da Confederação: o que faz a mudança propos-
ta nao he dat·-lhcs mais extensuo; he estabe,lecer 
hum meio mais efficaz de os exercitar. A mais im-
portante de todas as mudanças he a relativa aos tri-
butos; e con-itudo o congresso actual tem U~nta au-
toridade para exigir dos Estados soccorros illimita-

' dos de dinheiro pat•a a defensa commum e prospet·i-
dade geral, como ha-de ter o futuro para exigi-los 
dos cidadãos individualmente; os quaes, em lodo o 
caso, não licão lendo maior obrigaçuo do que os Es-
tados tem tido, de p1gar as quotas com que forem 
gravados, Ainda que os Estados tivessem pontual-
mente obedecido aos artigos' da Confederação, ou 
ainda que a sua obediencia tivesse podido sct' fot·ça-
da por meios tão tt·anquillos como aquellcs que po-
dem empregar-se com indivíduos, a experiencia do 
que se tem passado nos mostra qne certamente não 
terião perdido os seus podet·es constitucionaes , ou 
so:fft·ido inteira consolidação. Quem sustentasse se·-
roelhante prelenção admiltit·ia a pt•oposição ahsm·da 
de que os governos dos Estados são incompatíveis 
com í\S fnncções necessarias n União. · 



CAPITULO XL VI. 

Çonti·nuação elo mesmo assl!mpo. E11:ame dos meias de itlfiuencia 
do gover_pp fedC)'lJ-l comparados com os elos :Esta<lo,s. 

• (PO!\ MJ!. M!DISON.) 

Continuando Cot}1 o objêct:o do capitulo antece-
dente , passarei agora a examinar se he o governo 
federal, ou se são os governos dos Estados os cp1e 
:çnais devem contat• com ·O apoio e sympathias do 
povo. 

Po.t; differentes que sej ão as maneiras por que os 
membros de hum_ e do,s otitros sao nomeados , em 
todo o caso sempre devem ser considet·ados como 
realmente depende;1tes da nação de que são agen-
tcs e delega·dos, posto qu~ revestidos de differen-' 
Les poderes e enc:m·egados de funcções diversas. 
Os adversat·ios ela constiluiçáo parecem ter perdido 
inleÍI'amente de vista o povo , quando discorrem a 
este respeito; porque parecem considerar os governos 
de que se tt·ata, não só como t•ivaes e inimigos, mas _ 
alé sem podet• que os vigie nos esfot·ços com que re-
ciprócamcntc JH'Ocurão usurpar huns a autoi'Íclade 

,i. 
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dos !ltJ.tros. E ist·o h e hum erro mui gra-v~ : porqu~ h c 

,pr~ciso nãp esquecer q,ue 01~de quer que a autor.idad.~ 
P,elegada se ache , a primitiva reside sempre no 
.povo; e que a destreza ou ambição relativa dos díf-
ferentes governos não basta para estender a auto-
ridade de huns a custa ela dos outros. Dos s,enti-
mentos e sancção dos seus constituintes con'Ímuns 
.he. que em tpdo o caso, ao menos por decencia, de-
vemos suppôt· que o resultado depende. 

Varias con.sider·ações, alétl) das que já forão ex-
postas, par~cem pôr fóra de duvida que a primei-
ra e mais natural affeição do po1'0 ba-de , ter 
.po.r objeclo o governo do seu Estado respectivo; 
porque á administração desse he que o m.aio1· n.n~ 
mero de indivíduos póde ter esperanças de chegar; 
e delle l;w que depende o maior numet·o de emolu-
mentos e de empt·egos. Além disto , como os inte-
.resses domesticas e particula·res do povo hão-de ser 
confiados a_os governos dos Estados , he claro que 
.a maioria dos cidadãos se familiarisará mais facil-
mente com os negocios de que elles tt·atarem , ,e 
os conhecerá mais completamente; e como os meB1-
bt'@S destes govemos hao-de estar unidos com maior 
Jl.llmero de cidadãos pot• laços de amizade e de t•e-
lações pessoaes, ou pot· sympalhias dq partido e de 
família, pot· isso mesmo he que o favot· popular ha-

. de pendct· todo para a sua parte. 
A expcl'Íen·cia está neste caso ele accordo com o 

raciocínio. A administração federal , ainda qne aló 
aqui mHi defeituosa em comparação do que pócl~ 

- vir a set• com hu:n systema melhor, teve clt~rante a 
guerra, e sobretudo emqnanto o seu papel·moeda 
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gozou de credito, 'L anta importancia c actividad.e , 
como p6de vit' a ter para o futm'o , pot• . grande 
que venha a set·. O congresso estava eccupado com 
huma serie de medidas, cujo objeclo era defender 
quanto OS homens tem de mais C(U'O , C COllC{UiS-
tar os bens os mais apt·eciaveis pat•a hum povo : c 
entretanto, desde qne o cnthuasiasmo passageil'o 
pelos . primeit·os congresso8 an:efeceu, toda a alten-
ção e toda a affeição -do povo se retirou para os 
governos pat'ticulat·es. O concelho federal cleixou 
pr·omptamenle de ser o idolo do povo ; c a opposi-
ção ao augmenlo dos seus poderes e da sua impor-
t:mcia foi a estrada constantemente seguida por 
aquelles qne q~et·iao fundar a sua influencia sobre 
os pt'ejuizos dos seus concidadãos. 

Se para o futuro o povo houver de adquirir mais 
affeição lHH'a o govemo fcdel'al crue pura os dosEs-
tados, somente a força de provas Ít't'esisliveis de 
huma administração melhor he que p6de ser trans- ' 
tornada a or,dem das affeições antet'iores. Neste ca-
so certamente·o pov_o não deixará de mostt·at· mais 
confiança aos que se mostrarem della mais dignos; 
mas, aind'!l mesmo então, nada teráõ que temer os 
governos dos Estados; porque o podet' da União só 
}Jóde cxercitat·-:;e com favot· n'hum espaço cit·ctuns-
cripto por limites impt'cleriveis. 

Compare,mos agot·a o governo feJ.eral e os dos 
Estados relativamente a vontade pt·esmnivel c aos 

I ' 
meios que hum e os outros possuem, de combatet· e 
ncutralisar as suas medidas reciprocas. · 

Alem das vantagens ja ponueradas em fttvor dos 
governos dos Estados, h a ainda ontru mui impor-
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tante : os membros que forem chamados ao gover· 
no federal hao-de entrar nelle com disposições fa-
voraveis aos Estados d'onde vierem ; e da parte dos 
governos dos Estados raras vezes esta disposiçao 
será reciproca. O espírito local ha-de ter majs for-
ça nos primeiros que o espírito nacional nos segim~ 
dos; e com effeito, ninguem ignora que hum a gran-
de parte dos erros em <rue tem cabido os Estados 
nascêt·ão da disposição dos seus membros a sacrifi-
car o interesse commum e constante da totalidade do 
Estado aos interesses parciaes e isolados dos condados 
ou districtos que habitavão. Mas se a sua política nem 
ao menos pôde estender-se até ás ft·onteiras do seu 

.proprio Estado , como póde esperar-se que elles fa: 
çao da prosperidade get·al da União, e da conside· 
raçao que ella deve ter , o alvo dos seus esforços 
e o objecto das suas consíderações ?. Assim , pela 
mesma razão por que os Estados se não hão-de oc-
cupar sufficientemente do interesse nacional, preci-
samente por isso he que os membros da legislatura 
fe~eral se hao-de occupar demasiadamente dos ob-
jectos de interesse local; porque os Estados hão-de 
ser para eJles n que as cidades e os condados para os 
membros dos goverpos particulares. Muitas occa-
siões ha-de haver em que as deliberações nllo tenhã.o 
por fim a prosperidade nacional , mas sejão dirigi-
das pelas vistas, prejuízos e interesses dos governos 
e do povo dos Estados particulares. 

Qual he, geralmente fallando, o espírito que tem 
caracterisado o procedimento do congresso? Tanto 
a leitut·a do& jornàes das suas deliberações, como as 
proprias confissões dos seus membros, inovão q.t~~ 

12 
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maiS VC'ZÚ~ eÍles S({ feíti MÓ'stra'clÓ p:u~·tidi'stis dos' SêtlS 
Estacl.Õs,- particularês, elo qtie clefetlsores impaTciae's 

. ao interesse ' 'cemmum; c qne por cacla tez qué j 
considera'ções locaes for~o sem razão saci.'ifieada$ 
ao engra1H'I.écilÍ1ento do' go·verno· federal, c'cm· vezes 
os grandes interesses da nação forão vencidos pelos 
prejuízos, interesses e vistas dos Estad.os particu-
lares. Não qt~ero dar a entender com estas reflexõ~s 
qué o novo governo feà.eral não haja de abraçar hum 
plano de poli.tica mais extenso do que o _do governo 
anterior, Ot'J. que as S nas vistas h a j ÜO de ser tãO li-

- mítatlas como as das legislaturas dos Estados; mas 
quero que sé· entenda que sempre ha-de participar 
sufficienten'l.ente do espir,ito delle e dellas pa_ra se 
não sentii· disposto a atacar os direitos dos Estados 
"pàrtículares' ou as prerogalivas dos s'eus govern.os; 
listo he, que a tenllencia dos govemos dos Estados 
·para augurentarem as suas prer.ogativas á custa do 
da União, não ha-de ser combatida por huma dis-

. posição recipro:ca nós membros deste t11timo. 
Por outra parte, ainda quando queira attnbuit·~se · 

ao 'gover11<, federal' a níesmu ambição de augmento . 
· de poder qde 'aos governos dos Estados', sempt·e estes 
· ultimos hrro-cle .ter maiores · van~agens ·· c~uc o pri-
1.meit·o, relativamente aos meios 'de repellir a agp·cs-

sao. Quando hui11U diSpo.SÍÇãO de b:mna legislatura 
pât·tic'ular' éontraria aos interesses d'o g~verno na-
cional, obtem o assentimento · dos hal)ttantes (\o Es · 
ta do, e·· não offendc 'n~ui claramente os emprega-
dos pul)licos, he logo exetntada por meios l)l'Omptos 
e intcii·amente á disposi"ção dos mernln'os do _gover-
no partÍét1lar. 'A opposÍÇão do governo federal on 
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a inter\'ençãó dos ~eus empregados1 não far:ia senão 
in~an1r'nar o zel~ -· ~e todos os partidos em. favor do 

·Estado em questão"; e se fosse ainda tempo d'e re-
p·ar·ar ou de prevenir o ~al, nunca isso teria lugar 
sc.nãa pelo emprego de meios a que nunça se deve 
recorr·er .senão na ultima extremidàde. Pelo con~ 
tr:ar i o, facillimos e poder·osissimos serião os meios 
de resistencia, se o governo federal quizesse fazer 
executar nos Estados hum a medida boa ou má, mas 
em qualquer· dos casos contraria ao voto do povo. 
A itiqnietação dos habitantes-a sua repugnancia, c 
talvez decidida opposição ao exerciçio da autorida-
de dos empregaclos da União - a má vontade dos 
magistrados executivos -os embaraços suscitados 
pelos artificios da lP-gislatura, tudo isto offcreceria 
obstaculos difficeis de vencer. Se o estado· fosse ·gr·an-
de, mais ser·:ias serião as diHI_cnldades; e no caso em 
que muitos Estados unis~em os seus esforços, seria 
tal a massa de resistenci::l, que o governo federal, só 
por si, nem ao menos se lembraria de combate-la. 

Demais, os projectos ambiciosos do governo fe-
deral, se os tivet•, para ::lugmentar a sua autoridade 
ú custa da dos Estados, não hão-de excitar a opposição 
de hum Estado somente onde algnns: o rebate será 
geral; Lodos hão -de tornai' i)::lrte na causa commum; 
estabelecer-se-hão correspondencias; concertar-se-

• hão planos de resistencia ; o mesmo espírito ani-
mará todos; elevar-se-hão contra o governo fedez·al 
os-mesmos receios que se se tratasse de solfrer hum · 
·jugo estrangeiro; e se as innovações ou projectadas 
ou feitas não forem espon-taneamente ahandona~as, 
appellal'-sc-Jia para ·o juizo dll força,' tanto n'hmn 
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ca~o como no outro. Mas que gráo de loucura po-
deria levar o governo federal a tal extremidade ? 
Na questão com In~laterra era huma parte do im- . ? 
perio que cotnbatia contra a outra : a parte mais 
numerosa atacava os direitos da mais fraca: a em-
preza era injusta e temeraria ;' mas, ao menos em 
theoria, não era absolutamente chimerica. Porén1 
no caso de que se trata, quaes serião as circumstan-
cias da disputa, e quaes as partes litigantes ? De hu-
ma parte hum pequeno numero de representantes ; 
da outra o povo todo; ou antes hnma unica assem-
hléa de representantes opposta a treze assembléas 
representativas, 'apoiadas pela totalidade do povo, 
de quem tanto a prin~eira como as ultimas recebem 
o seu poder. 

O unico refugio dos que prophetisão a queda dos 
governos dos Estados he a chimerica supposição de 
que o governo federal poderá anticipadamente reu-
nir huma força sufficiente para levar por diante os } 
seus projectos de ambição; mas bem pouco effeito 
devem ter produziclo os argumentos expostos nos 
capítulos que atraz ficão, se ainda he necessat'io 
demonstrar a pouca realidade deste perigo. Será 
possível que o povo e os Estados elejão, durante hu· 
ma serie de annos que baste para a execuçao desta 
empreza,l hum a serie snccessiva de legislaturas dis-
postas a atraiçoa-los? Será possível que os traidores 
sigão conforme e systematicamente hum plano ten-
dente á extensão dos estabelecimentos militat'es ? 
Será possível que o povo e os govemos dos Estados ' 
vejão com indifferença a tempestade formando-se, 
1:1 que continuem a nutri-I<\ çom os mesp10s çl~-
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mentos até o instante em que esteja a ponto de re~ 
hentar sobre as suas cabeças ? Esta idéa mais póde 
ser julhada sonho extravagante de hum ciume em 
delírio, ou exageração mal disfarçada de hum zelo 
mentido, do que prudente apprehensão de verda-
deiro patriotismo. 

Adoptemo-la comtndo, por extravagante que seja. 
Esteja embora fol'mado hum exercito regular pro-
porcionado aos recursos do paiz; esteja este exer-
cito inteiramente á disposição do governo federal: 
digo que, ainda neste caso, o povo com os governos 
dos Estados esLat•áõ em circumstancia de poder t'e-
pellir o perigo. Segundo os melhores calculas, o 
maior numero a que n'hum paiz qualquer póde ser 
elevado hum exercito permanente, não excede hum 
centesimo da sua população, ou a vigesima parte 
dos homens capazes de pegar em annas. Pol' este 
calculo, nos Estados-Unidos não poderá haver ll\_ais 
de 25 ou 3o mil homens em armas; e pat·a resistit• 
a este exercito terão os Estados 5oo mil homens de 
gnardas nacionaes armados, commandados por offi-
ciaes da sua escolha, comb<.~tendo pela sua liber-
dade commum, e unidos e dirigidos pot· governos 
certos da sua affeiçüo e confiança. P,at·ece-me pouco 
provavel que hum tal corpo, :mimado de taes senti-
mentos, possa ser vencido por hum exercito de 1!5 
a 5o mil homens de tropas regulares; e c1uem co-
nhece as cit·cumstancias da nossa glot·iosa resis-
tencia aos exercitas inglezes, até p6de negar a pos-
sibilidade da causa. Ainda quando quizessemos 
prescindir da vantagem de estar sempre armado, 
vantagem que nenhuma o.utra naçüo possue como 
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o povo da America, a simples existcucia· de gover-
nos particulares que podem sempre oon'tar con'l a 
affeiçãe do povo , e que nomeão os oJiiciaes das guar-
das nacionacs, bastaria l)ara oppôt• ás tcntati~·as aa 
ambição hum,a bai.·reira muito mais temivel do que 
póde offerecer-lhe qúalquer govcrn~ simples, seja 
a sua fónua qual fôt·. Não obstante os estahele-
cimentos militares que existem nos diiferentes rei-
nos da Europa, e que tem sido levados lrlo longe 
quanto os recursos respectivos o permittem, assim 
mesmo os governos destes paizes temem deixar as 
armas nas mãos do povo (*); posto que com este 
unico soccorro diflicultosamente _os povos da E~l

t•opa poderião chegm· a quebrar as suas cadêas. Po-
rém se estes povos além disto Livessem governos es-
colhidos por elles mesmos, de1)ositarios da vontade · 
nacional e capaze~ de dar direcçüo ás suas forças-
e tivessexH além disto offtciaes escolhidos l)Or esses 
governos do proprio seio das suas milícias., e cp'lC 
lhes fossen~ tão aifeiçoados como a cllas, bem póde 
diier-se qBe todos os twnos dos despotas da Eu r o-
pa haviüo de baquear -por terra, qualquer que fosse o 
numero das suas legiões. Não insultemos os bravos e 

(•) Esta asse1·ção he falsa, pelo menos em Pcirtugal. Os sol· 
dados de milícias conserva1·ão sempre entre nós em seu poder 
todo o seu armamento e munições; e nem por isso houve nunca 
o menor indicio de rebellião no povo: pelo contrm·io, quando 
a tropa regular se rabellava contra o governo legitimo, como. 
aconteceu no Pol'to em !1.828, c com a invasão do princi'pe D. 
Pedro em 1.832, foriio scmp1·e as milícias c os corpos ele volnn· 
t;;rios os que fizerão maio,,es esl'orços, e os que resistirão até 
o ultimo momento n facção usmpa<Jora, até que forças supe-
riores estl'Ungeiras vierão snlTucar em Evora-monLe o brio na-
cional. 
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liv~es- cidaçlaos da An~erica CQJU a st~speita de CfUe 
d~fencleriã<il ·com menos força os seus dü~ei.tc;>s, ,do 
que .a ·que empregari.ão os st,Ibdito.s de hum despota 
para arralilc_a'r os· setl; tlas mãos dos seus oppress~.
l'es '(*)• N.ã~ os insultemQs mais le!Thpo suppomlo que 
pocl.eriüo ,ver-se reduzi,dos á necessidade de !)assa-
rem p.or cstn, llJrO~n, o~rece,ndo o escandaloso exem-
plo de huma cobarde e cega submissão ú longa serie 
de medidas insidiosas que devião precedê-la, e de 
que ella havia de ser e:ffeito. 

Vou porém t01·minar a discussão por huma vez, 
c reduzir a questão a termos lão simples, que 
não haverá difficulclade em resolvê-la. De duas Im-
ma: on a f6rma do governo federal ·o tornará suffi-
cientemente dependente do povo, ou não. No pri-
meiro caso, pot• isso mesmo que se acha em depen-
dencia, não he possível que os seus membros for-
mem pl~nos cm~Ll'arios aos intel'esscs dos seus .cons-
tituintes: no segundo, como não pócle ter a con-
fiança do povo, os .seus planos ele usurpação hão·-de 
ser facilmente destnlidos pelos governos dos Esta-
dos, que não podem deixar de ser sustentados pelq 
povo. 

Em summa, os podel'es conferidos ao governo da 
União tem tão pouco ele pcrif!;osos á autoridade dei-

(' ) Hc preciso perdoar a hum republicano ardente a sua oc· 
gueira sobre o verdadeit·o curaetcr dos governos d'Europa. Niio 
ba nesta parte do mundo senão hum governo constitucionalmente 
dcspotioo: he o governo de Dinamarca, que foi feito tal por mcid 
de huma rc"olução popllla.·, expre.ssamente inten_tada para este 
fim. Todos os outros, gratuitamente chamados despoticos, são 
absolutos, c nada mais. Ora, u caracter do absolutismo hc a in-
dcpcndcncia, c o do dcspotisiUO hc a arbiharied~dc. 
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xada aos Estados particulares, como de necessarios 
para desempenhar o ohjecto da União: quanto 
áquelles que tocárão a rebate por este motivo, e que 
predisserão a anniquilação premeditada e infallivel 
dos governos particulares, não he possível trata-los 
com mais favor do que attribuindo os seus clamo-
res ao susto de hum perigo imaginario. 
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CAPITULO XL VII. 

ExaiUc c explicação do principio da separação dus poderes. 

( POli ~IR, ~IADISON , ) 

Depois de ter examinado a f6rma geral do gover· 
no proposto e a massa geral ,de poder que lhe com-
pete, segue-se o exame da sua organisação particu-
lar e da distribuição dessa massa de poder pelas dif-
ferentes partes de que o dito governo se compõe. 

Reprehende-se á constituição proposta a infrac-
ção do principio político que exige a separação e 
distincção dos poderes legislativo, executivo e judi-
ciario. Esta precaução, tão essencial á liberdade 
( dizem ) , foi inteiramente desprezada na organi-
sação do governo federal, onde os differentes po-
deres se achão distribuídos e confnndidos com tal 
exclusão de toda a idéa de. ordem e symmetria, que 
muitas das suas partes essenciaes ficão expostas a 
ser esmagadas pelo peso despropo~cionado de algu-
mas outras. 

Não ha verdade política de maior valor intrínseco, 
ou ~scorada por melhores autoridades, do que aquel-

• 
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Ia em que esta objecção se funda: a accumulação dos 
}Joderes legislativo, executivo e judiciario nas mãos 
de hum só inclividu{), ou de huma s{> corpePação, 
seja pot• effeito de herança, seja por effeito de con-
quista ou de eleição, constitue necessariamente a 
tyrannia·. Portanto '· se á,: COilsl!'~iÚção proposta se 
p6de fazer a ohjecção ele accumnlar assim os po-
deres, ou ele os misturar Ele maneira que possa vir 
a resultar ·~sta accumula~ão, he 1~recis6 . rejeit.a..-la 
seri1 mais exame; mas mtiito enganado estou eu se 
deste capitulo não resultar prova completa de que 
a accusação h e seiD fuudameBto, e de que o prin-

~ cipio que lhe serve de _ base foi mal entendido, e 
ainda peior applicado. Examinemos primeiro em 
qu,e s_entí(lo he essencial á lihel'(lade a ·separ)lção dos 
t>t·e.s .poderes pt·inc-ipaes. · 
- .O Ol'aculo sempre consultá d-o e sempre citado nesta 
ma teria he Monlesquieu. Se elle não · h e autor do 
inestimavel. preceito _ de que fallamos, pelo menos 
foi ehlé, quem melhor o des.en·volveu, .c quem o re-
commen<i!Qu de Jwma maneira mais effectiya ú ~t
tCI~'ção do ~enero lmm ano. Comecem as por de;ter-
.minar o sentido que se lhe lig.a. · 

· A constituição ingleza- era para MontesqtUietl o 
-que he·Honiero para todos o.s Cscri-ptmJ'es -didacti-
.cos sobre poesi-a epica. Do . mesmo modo qme os 
:poeu;ta:s do c·antcl'r , de. Troya tem sic1o para os t'Jlti-
Jinos o· :~podelo po-r cx.cellencill ,. doFuile d('}\leru J~at'~ 
ti:r 'todos os principias c t.oGlas as r.eg-r:as da ai'te; e 
pelo qual todas as obras do mesmo· genero devem 
,ser jtüga,das, assim g osérJp~or .ft·ane~z tinha -ej,lca-

--rado ,a co.llstitniçfra jngloza >Como o ·vet:d:acleil'fl Lypo 
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(ja libe~·dade política, e no~ deu na fót•ma de yerlJ.a" 
des · elementares· os princípios caractct·isticos, des.t~ 
systema particular: portanto, para termos toda ~'l 
certeza de nos nrro enganarmos no verdadeiro sen, . 
tii!o do principio que ellc estabeleceu, vamos pro ·; 
cura-lo na propria origem doncle o elle tir~ou. 

O mais ligeit·o exame da constituição i.ngleza nos 
deixar.á coúvenc_idos de que os tres poderes legisla-
tivo, executivo e j ndiciario se não a chão nella intei · 
ramente dist.inctos e separados. A magisLratnr~ e:J':e-
cntiva fórma parte constituinte do podee _leg.islativq_ .. 
A pret·og~tiva de fazer tratados pertence . exclusi,va-
mente ao primeiro poder; porque tod·os.os qúe fizer, 
:;alvas pequenas excepções, ficão tendo força de açto.~ 
legislativos. Por elle são tambeni nomeados todos · o~ 
membros da judicatura; por ellc podem .Set' priva~ 

dos dos seu~ officios, mediante lmi:na mensage,rn das 
d~1as camaras do padamct)to; e,. quando lhé apr.az 
consulta-los, delles fórma hum dos seus consel~1os 
constitncionaes . Hnma das can)at·as do corpo legis-
la.tivo he airida hum dos conselhos constilucionáes 
elo execut-ivo: do poder judiciat·io, ·em ·caso p~ i~ ; 
peacheme'!t, he ell.e -o unico depositaL'ÍO.;. e I'Jll1 Lodo~ 
os otJirps casos gosa de··jndsdi.cçâo suprema em caso 
de nppella·ção. Pot' outl'à pa·I'te os, juizes e~~ã.o ti'i~ 

cslrcitarnente unidos cOiii o corpo legi.slalivo, •que 
mui'tns vezes assistéin e tomão p.arte· nas suas <lcli-
heraçõcs, posto que e~1 u}timo resultado não t.ephão 
VDLO deliberativo; 

Po·rtanto, visto que estes factos forãc o ngrle d.e 
~iemtescpiieu pm·a estabelecer o pl'Ínci'pio de que s~ 
t_l'aL.a,,p.odemos ~onclu1r que, qnar~d~ ~lle _es~abelec~H 
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que não lta. li~erdade todas as vezes qué a mesma pessoa 
ou a mesma corporação legisla e executa ao mesmo tem-
po, ou por ·outras palavras, quando o pode1· de j ulga.r 
i1ão está bem distincto e separado do legislativo e exe· 
cutivo, não quiz proscrever toda a acção parcial, ou 
toda a influencia dos differentes poderes huns so-
bre os outros : o que quiz dizer, segundo se collige 
dás .suàs expressões, e ainda melhor dos exemplos 
que lhe servirão de regra, foi que · quando dous po-
deres, em toda ~sua plenitude, se achãÓ concen-
trados ~'huma só mão, iodos os princípios de hum 
governo livre ficão subvertidos. Tal seria realmente 
o caso na constituição que elle examina, se o rei, que 
he o unico magistrado executivo, possuísse todo o 
poder legislativo, ou a suprema administração da jus-
tiça; ou se o corpo legislativo exercitasse ao mesmo 
tempo a suprema autoridade judiciaria e o supremo 
poder executivo. Este vicio. porém não existe na 
constituição ingleza. Se o rei gosa do veto sobre 
todas as leis, por si não pódc fazer nenhuma; e se. 
lhe compete a nomeação dos que adminisLrão jus-
tiça, não póde por si mesmo administra-la. Domes· 
mo modo, ainda que os juizes sejão delegados do 
poder execntivo, não execulão funcção alguma exe-
cutiva;. e posto que possãÓ ser constiltad.os pelo cor-
po legislativo, tamhem não tomão parte em func-
ção alguma legislativa. Igualmente, ainda que dous 

_ dos membros da legislatura possão, reunidos, privar 
os juizes dos seus officios, e que mesmo hum dos 
tr~s goze do poder judiciario em ultima appellação, 
nem por isso a legislatura inteira p'óde fazer aclos, 
hum só que seja, judiciarios. Finalmente, ainda que 

' . 
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n'hum dos membros da legislatura (o rei) resida o 
supremo poder e~ecntivo, e que outro, em. caso de 
impeachement, possa julgar e eonde.mnar todos os 
agentes subordinados ao poder executivo, nem por 
isso o corpo legislativo inteiro p6de exercitar func-
ç:io algurria executiva . 
. As razões em que Montesquicu funda o seu prin_-· 

cipio são huma nova prova do sentido que elle quer 
dar-lhe. « Quando na mesma pessoa, diz clle, ou 
« no mesmo corpo de magistratura o poder legi~ 4 

cc ]ativo está reunido no poder executivo, nào p6dc 
« haver liberdade; porque póde temer4 se que o 
<c monarcha ou q senado faça leis tyrannicas para 
« tyrannicamente executa-las. » E em outra parte 

· accrescenta: a Se o poder de julgar estives~e unido 
a ·ao poder legislativo, o poder sobre a vida e liber-
« dade dos cidadãos seria arbitrario, porque o juiz 
« seria legislador; e se o poder de ju-rbar estivesse 
u unido ao executivo, o juiz podet·ia ter torla a for4 

cc ça de hum oppressot'. » Algumas destas razões 
acbão-se mais particularmente desenvolvidas n'ou-
tras passagens; mas pot· concisas que sejão aquellas 
de que nos servimos, bastão para determinar o sen-
tido da celebre maxima do publicista francez. 

Se formos a examinar as constituições dos differen~ 
tes Estados, acharemos que, não obstante a n~aneirá 
emphatica e absoluta por que este axioma se acha nel-
las estabelecido, não ha con tudo h uma só em que os 
differenles · poderes estejão inteiramente distinctos 
e separ~dos. Ncw-Hnmpshire, cuja constituição Joi 

. a ultima que se formou, parece ter completamente 
sentido a impossibilida!le, e mesmo a inconvenien-
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c~ a de evi1tar . tOda [\' mistara DOS poclei'CS; e pbr iSSO 
apenas ~e Cl'lntCJ?-(OU de declarar: « Que os 'pod6-' 
'tt' res legislativo, executivo ·e jadiciario devem se·r 
'« tãô ' i1i~lepeü.d.entes c separados huns dos outros, 
(< ' quanto o' pcrmiltc a nattweza de hum governd 
« ,livre, ou quantó l:w cornpativel .com a caclêá qu~ 
·c~ deve unir en~ hum laço indissoluvei de ünidade e 
'â de an)izade ' todas as partes da consti~uição. » Já 
por ·aqui se vê· que 'a consti~ui~ão - de Ne,·v-Hamps-
h!re mistura _a alguns respeitos o~ differente's llocle-
res: e' com cffeito, o senado, que he membro elo 
corp<il legislativo,'t~mbqm hc tribunal de justiça 
~m ca'so d'impeachement: o presidente; que he o de-
p~~itario supremo ao p~cler executivo, tari1bem he 
presidente do senado; e o sen v;oto,_ qt;e nos <tasos 
or<ljnarios vale tanto como .outro ·qualguer, he de-
cisivo em todos os casos de empate: o chefe do 
poder executivo hc eleito ,annualrnente pelos mem-
bros do corpo legislativo · e cl'entre elles; e firiaF-
ineJ)te alguns ofliciaes do Estado são. tambem nd-
meados pela legislatnea, e os juizes são-o pelo po• 
der exc·cutivo. 

A constituição de Massachnselts tambein expri-
miu çsta d'isposição essencial á liberdade com ··suffi-
ciente reserva, ainda C[UC talvez com menos 'preci-
são. « O corpo legislativo, diz ella, não cxetcitará 
« jamais os po.cléres e~ctilivo c judiciario, oú hum 
« dos dons: o magistrado executivo não exercitará 
« jam~is os poderes lc_gislativo e judiciario, ou hum 
« dos dons: os juizes nrtó executaraõ jamais os po-
« déres legislativo c executivo, ou hum elos doús. 11 

Eslú (\e~Iá'rnção concorda pel'feibmcntc com a clon-
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fiirtá. · ~lé ' Montesqui~·u: ia I ~orno ~'lé;ba de séf étilli~ 
c~d·a, ·é coin o plario da Con~cnçuo. Tudo quanto 
eliá exigé he 'que hum do§' ' poderes ' nrro exercite 
completamente ás anribtlições do outro ; é de facto 
a constituição ti testa dá qual ella se acha,, admifte 
a mistura parcial delles. O magistt·ado executivo 
gosa do· v'etó sobre as decisões elo corpo legislativo, 
posto qt'le corri _certas lim:itaçõcs; e o senado, que 
faz parte da legislatura, tam.h·em he trihnnal, . . em 
caso a'impeachement;• p·ai·a os agentes do 'poder éxe~ 
'chtivo . e pata os juizes. · ·os juizes são rioméadds 
'pefo poder executivo, que, do mesmo mocló gue em 
Inglaterra, póde priva-los dos seus empt·egás, me:. 
'dianle huma' mensagem das duas camaras do corpo 
legislativo ; e este · último nomêa tõdos os annbs 
1mm certo numero de agentes do governo. ' Pot·tan-
io, c'omo a nomeação dos empregos, sobretudo' dos 
do poder executivo, he h-ui:na funcção executiva, 
rclaro está ·que, ao menos nesfa circumstancía, a re-
·gra estabelec'ida pelos ~edac~ores da constitniçãd fo) 
·infringida por elles mesmos. · 
• Passarei eni silencio as c~nstitniçües de· Rhode-
l~land e de Connecticul:~ ·pot• leréin sido forrriadas 
antes d.a revolução; e in~smo 'porque 'na epo'c.a rla 

-~üa formação o principio rrue vamos exarúinando 
ainda não era 'objccto de discbssão 1:>olitica. 

A constitniçHo de Nova y ork -nno contém decla-
raçHo a este respeito; mas bem se .vê pc:!l â sua or-
ganisação que quem ·a r ediglo não fediou ' os olho~ 
àos perigos da iml)rudente confusrto ele poderes: 
não oestante ist'o, àâ ao magistrado executivo, as-
sim eomo aos jbizes', hum certo grttó -de tllltorillacle ) 
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sobre os actos do corpo legislativo, e reune os de-
positarios destes dons poderes para o exercicio da 
mesma autoridade. No seu concelho de nomeação 
os membros do corpo legislativo achão-se associa-
dos ao poder executivo para a nomeação dos em-
pregados executivos e judi.ciarios; e o seu tribunal 
para os casos d'impeaclwment e correcção de erros 
he composto de hum dos .ramos da legislatura, e 
dos principaes membros do COI'po·judiciario. 
' A constituição de Nova Jersey misturou os dif-

ferentes poderes dp govefno mais do que nenhuma 
das precedentes. O governador, que he magistrado 
executivo, hc nomeado pela legislatura; he chan-
ccller, e gosa do titulo de m·dinario e de subrogado 
do Estado; finalmente he memht·o do snpremo tri· 
hnnal de appellação, e he presidente, com voto 
decisivo em caso· de empate, de huma das camaras 
do corpo legislativo. Esta mesma camara, de que 
o governador he presidente, constitue com elle o 

. tribunal de appcllação,. e serve-lhe ao mesmo tem-
po de conselho execul.ivo. Os memht·os dn jndica-
tnra são nomeados pelo corpo legislativo, e podem 
ser privados dos seus empregos por huma tlas ca-
maras, mediante àccusação da outra. 

Na constituiçã~ da Pensylvania, o presidente, 
depositario supremo do poder executivo, he escolhi· 
do annualmente por huma fót·ma de eleição em 
que domina o corpo legislativo. Reunido a hum 
conselho executivo, he elle quem nomea os mem-
bros da judicatura, e quem fót·ma o h'ibunal d'im-
peachement para julgar todos os empregados execu-
tivos e judiciarios. Os juizes elo tribunal supremo, 

') 



- 193' -
e QS jpiz~~ de paz, podem . tambem ser priv:ados 
dos seus officios pela ,legislatura, que em certos ca-. 
sos ex.er~ita. o pqçlcr de perdoar, pertencente ao po-
der. executivo. O~ membros do conselho executi:vo 
sao , ao me$mO tempo juizes de paz em to,do o 
Est11d,o. · · 

Em ·Dela;warc (*), o· supremo magistrado e~IJCU;, 

• ti~o he nnnuaL"llCnte eleito pelo corpo legislªtivo: 
os. pr.esidentes das duas. camaras sao ,·ice-presi.den-
tes na repat·tição ~o executivo: o supremo tribu; 
nal de appellaçã'o compõe-se do magistrado exe; 
cutivo com seis pessoas, das. qnacs .. cada ~amara 
nomêa . ~res; e os outros juizes sãQ nomeados pelq 
magisLrado, executivo de accordo com o corpo legis: 
!ativo. Em todos os outros Estados parece que os 
membros ,da legislatura podem ser ao mesmo tem.; 
po juizes de paz; neste são-o 'de dit·eito não só os 
membros de huma das camaras, mas mesmo os ,d9 
conselho exeGutivo. Os principaes empregfldos do 
pqder ·,executivo são nomeados pela legislat.ura; e 
huma d.as duas camaras que a compoem fórma p 
tribunal d' impeaclzem ent~ ,Todos os emprega~os pu-
hlicos podem set· destituídos em consequencia de 
huma mensagem da legislatm·a. 

Maryland adoptou a maxima de que se tt·ata, sem 
r{'lsh·icção alguma, declat:and9 que os poderes legis-
lativo, executivo e judiciario devem sempre .ser sepf!-· 
mdos e distinctos huns dos outros. Entretanto , pela 
sna constituição, o corpo ,legislativo nomêa o ma-
gistrado executivo, e este os juizes. 

(' ) As constituições destes dons ultimos Estados farão. alte. 
r ílllíls depois d:~ publicação deste escripto.. . · · 
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·A Bóustituiçno d:o :Virginia exp'lic~-·sê om · termo~ 
ainda tnals daros. Ei's-aqüi o qne ella· (l'iz ·: << 0s 
«1'poderes·'legis]ativo; e:x\ecutivo e judjciarío, deve1ll 
I< sei' de tal modo sepâratlos· e drstinctÕs, que ne-
tt nhum delles exercite as •aHri•buÍções do outro ', e 
« que nenhuma pessoa possa exercitar ao mesmó 
' "tempo •àtti'ibuíções dé mais que ele hllm den'es; 
« com a unka excepção ele que' os jui:;ms dos tri• 
u b'u'naes dos conda-dos 'serão elegíveis ' por h uma 
u ·das: catna1•as da assembléa. >> Th, não obs~ante isto, 
àlém desta excepção 'especial n respeito •d'os mem-
bros dos ·t'rihunaes inferiores , a legislatura_ nomêa 
cl'magislrado· supremo·, ·assim como o seu :(tonselho 
exec'Üth~o ·; faz delle' sahir de tl·es em•:tres annos·•; 
por substituição de outros, dons ·membros á suà 
escolha; nomêa o·s pl'incipaes officiaes •. execn~ivos 

é . judiciarios ;' e, n'hum caso l'articnlar, · exeiciba 
'o direit'o• de' perdoar. ····' · · '• · ,: ' ,:, 
. A: ~on~tittilçao (la Oaro'lina do Nerte , · qué tal'n'- ' } 
hein''decla1'a qtw ós poderes legisl'ativo, 'executivo •e j u-
'dlciario devem sempre se1•'sepw'ddos-e distínctos h uns dos 
ddkos',' nttribne, apezar disto; ao êo1·po -legislaLivo 
'não soment-o a nohleaçãô dó maglst.ra·dÓ sqpremo' 
mas a dos principaes ó!frciaes dns repnPti~,~ões cxe-
rcutiv'a e juclici'al'ia. 
·: Na Crrrolina do -Sul; 'o corllo lcgisl;llivo nomÚ o 
magistrado supremo·, c todos os enl'pregaclos (lo 
-~ôder ·executivo, até 'capi'tães do exc1·cito, de tet'J.la 
e \la ni·arinha, assim como tamhcm toclo-s os mém-
hros do corpo jnulciarlo, comprehehdidos os juizes 
d~ pa2í,.e os seus ~l1eri:f.fç~ . .. 

Na Georgin, cuja constituição declara igua]mcnle 



que as t1·es 1'epm·tições, legislativa , executiva e j ttdicia-
?'f~· deve~n_!_emp1'e s~1· de f3:l11J:.odo sp_~:adas e ~i~JÉ!f·:. 
tas , que nenhuma deltas exerctte pocléres que pe1·tenção 
a outra, a legislatura preenche os lugares de attri-
h,uições executivas, pomêa \)S jqi~~s de pa~, e tem 
o direito de perdon'I·. 

Citando todas estas circum.stnncias em. qne a se-
~ar1a~fo . po:nRleta d ~s ~fe1~, po~~~e~ n~o . ~,efP: si~~ 
o]Jsei·vada, ,l1ão quero,. dqfender. a org.aQI~a,ção partl-
culai' dos dilferentes governos dos Estados; porque 
sei muito bem' qne no meio dos excellentes princí-
pios, pl'oclam.ndos ~oJas, cqnstituições respectivas, 
appa1·ecem vestígios manifestos da precipitação, e 
mais ainda da inexpe1·icncia com que fo1·ão organi-
s~qas : S~i 8u~ .tnuita& vez13s .p pri11cip,.i,o f~ln,da-

. rrt~nt&f ,ÇJTI,e, s~ e~atQina .• t~((m s.id,o infr:iQ,gic,l(\1 pg.r.1 

d~~~~jada ço~fL~s~p, ~ Q /P?SJ\10. pO.l' veqd~deira .eqn-
soli:dy.ção ~as po4e~es.; e , cp,I ~.,-~1ll_nca ~<l f~~. cli~pc;>~j_çãq l' 
efficq:~t , NFa quç ,fos~e roantido cirn pra~;.c; a o pa~er, 
proc}f n?.aclo ~W . theoria. 1\ minha iplenção, tem, sidp . 
faze_I',VÇ_I' cluc p accns,l\~ãq_ feita á con~tjtqiç,~q, d~ ; 
infi·iogii' hum I)l'incipio sag!'ado para todo o goirfi~P.9ll 
livre, não .he fpnclada .. Mw no verdud~iro. spptido 
attdbuido .a e?tq p~incip,i,Ó pqr s~u aqtqr, IJeiH 1~a-1 
quelle qtÍe ªté. t~C{tli se I'be terp dado, .na A,m,,erica •. • 
E-111 oul!'a occasino LornaJ•emos ~ fallar sobre est.e, • •• .i ' ~ ~ ,. _. , I .u 

Importante as~umpto, , : 
" 'I ,1 • .... I 

'1 
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.. 
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CAPITULO XL VIII. 

• I 
Çontinuação do mesmo assumpto. Exame dos meios de pOr 

· em pratica o principio de que se trata. 

(•OR MBo ~HDISON,) 

Fica provado no capitulo antecedente que o axio-
ma político que se examina não exige a separação 
absoluta dos tres poderes: demonstrar-se-ha agora 
que sem hu~a tal ligação que dê a cada hum dclle~ 
o direito constitucional de fi'scalisar os outros, o 
gráo de ,separaçl'io, essencial á existencia de hum 
governo livre, nao póde na pratica ser efficazmente 
mantido. 

He cousa averiguada, que o magistrado ou corpo, 
investido de hum dos tres principaes poderes, nao 
deve exercitar directamente e em toda a sua pleni-
tód'é nenhum dos outros; assim como hc igual-
mente evidente que nenhum dos poderes deve exer-
citar sobre o outro influencia prepondera~te. Como 
todo o poder tende natm·almentc a estender-se, he 
preciso colloca-lo na impossibilidade de ultrapassar 
os limites que lhe são prescriptos. Assim, depois 
~c ter ~ella(ílqo em theoria os di:lfercnLes poderes 

I~ 
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_legislativo, executivo e judiciario, o , pont9 mais 
importante he. defende-los em pratica das suas U$,U.P7 

pações reciprocas. Tal he o problema que se trata 
de resolver. , • ) 1 

Por ventum será bastante para este fim c1ue .os 
limites dos poderes sejuo marcados com precisão e 
clareza na co~stituição- c poder-se-ha esperar que 
estas trincheiras de papel tenhão força sufficiente" 
.Para prevenir as usurpações? Pelo menos tal foi o 
caminho. por qne tomát•ão todos . os legisladores d~ 
All).et·ica; mas em lJreve a experiencia lhes mostt·o~I 
qu~ . mais seguras at·mas erão precisas pat'a de(ende,r 
os membros .mais ft·acos do governo contra os mais 
fo,rtes. O corpp l~gislat,ivo est~nde pot· tod,a a p(lrle 
a esphera da sua actividade, e engole todos os .po-
deres no sen turbilhão impetuoso. , 

,Os fundad~res ~<til nO$Sas r13publicas merecêtjãÓ 
,por tantos títulos a gratidão , de to~os as habitantes 
da America, que he cousa verdaJeiramepte desa-
gradavel tet' de apontat' os seus erros. En,tretanto, 
não pcrmitte o respeito devido á vet·dade dissimular 
dons dos mais notaveis que commeltêrão: por lm~ 
lado, em tudo lhes parecia ver a liberdade amea-
çada pela pt·erogativa sempre crescente e sempre 
usurpadora de hum m~gistrado het·editario, susten-
tada e fortificada pot' hum& porção heredi~aria dg 
_corpo legislativo; pot' outra parte ~squecêrão-se ,de 
qu~ os augmentos successivos do poder Iegi~la~iv;o, 
reqnindo t,o~os os pOderes n~~ mesmas m~os·, pod9m 
çonduz,ir á mesma tyr,annia que as usUt;pações .d,o 
çq~po execu,tivo~ , . P . 

. '' .N,;/lu.m gove1·no em .que . prerogt~tivas ex~~r9.sas .. e 

-. 
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nti.úie'ros'a estã'O •has l:hli'tbs de hldm mônarcl\h ~úe
di~ai:io,. toirr ra'Z~o; se temJ 'ó pod~r executivo~;. & 
éom1 razaó ' 'se· o-lb<a.llYara ell~ ··~om aqhel~a inqtiiet~~ 
çao que deve inspit·ar o zelo da liherdacle'. ~;liMnà 
demücdci'a 'ehl qde ó ~ov"o ·exáêitd (tih'ctame'nte 
as''funcções legisHiÜva •; t ~m 'qúe ~ · iHeap·ai d.i{ dy:.. -
lihér'áções 'i·egülares l· e ' de -mediaais •·ref1ectidàs ', ' sb 
acha entregue ;â 'alnhiÇão 'e ás idtriga~ d1os ' sensil;a·-
gislrai:los executivos, tambem estes 'pódeii-i''iipr,óvéi 
tar-se ·d:~litutüi · occas'ião 'favoravel ' par~l: 1 tórnar'e\ú 
ty'r'andico o seu poder.l Mas n,.hum'á republicit 'éf -
'sehtativa {' e'm que a magis'ti·atl.ua' executiva 1htJ 1li'ó.1t-
'taida 'llànt'o· na 'extensã-o; 'como"ha düra'çhol1\1os 'sens 
'poêterés ~ ( e' ôríde o ·p·b'üe'r leglsiati"Vo h e J:ieréiÚ1êt~ 
·por huma a:ssembléa cheia de 'confianç'a 'nH~ suas 
proprias forças, pêla certeza qne terrl ' da sÍIÚ 1 i~ílued-.:. 
·· h ·• r1 ·1 • Ü • I· 'U \·I c1a so re o povo- assaz n _meros a par é). po er expe-
rimentar ' toàas ' a·s paixõe·s ':qlte oht·a~ 'sohr't os hql 
méns réÜnidos, C :OS ·emhi\ràçrro 'ele reílectir ~ \Ii'ás 
as~im . mesmo não tan~to cfue n-a_o posse\ e~n1pteg'á~ 'e!ffi 
Satisfaze:_,1as OS ÍJ.1CÍ0S'f dieta dos I ~~)ela reflexáp11

j étYl 
tal estado _d'e cousas'' r, digo· h e corúra D s" éiWpréfoás 
âmbi'éios'as deste p·oaer qnl'! ' ó ,_ ~~vo llevb dirigir 

· ós ·seüs cin'llies ·e·esgótaf todas 'asp:rec'auçÕês~ 'Jj•:, 
t '-' f • • - o corpo 'le'gislarivo' ade ' 1nbs1 nb'sso:s gov~'rnds, , 'a 

~~a p:,ep'_o.~~~ra~éi·~ a ontr~.s 1 c~dsra~. -~~ i~
1

ü~)?.~feres 
c1>nsttt~c10naes, sendó. ~~ís exte'Itsos e i:tJ.enes susc'e\_)"-
tivei!i de~~s~r cil'dtitrlscri'ptõs ··ih liri:iiles ;~eê~tó's\ rxHtô 
Ulel_. lie <tt'to·1dÍfficjiJ.' 'dar aS SUaS1\l'S lfpáÇõgsl a'.c'~r1qde 
n: ell-íoi::·llíe ~·a'récer ;-tio r m'éib ·de m 'Md:'as c'àili~Hb?
das e indirectas. Algumas vezes he ' c'l'i'ffi.cil n'~H&·h 
tassen)lh'léa lêgislativà> Uecidir t~é· o·· efféito j a~·h ma 



- :1!9~ ..... 
decisão •par,t-iabJar se estenderá GU Dfi0 ! aléin <ll!>S 
limites da .sua esphe'ra: m:aa o poder executiv·o,dpQl' 
isso ,m~smo qu'e . .ge acha circnmsoripto ,em hu.m es-
paço mcn.as e~tenso, , ·e por, entra pa.rtc he de sna 
naítureza mais .simples- oi.poder judiciario., cujas 
1iuhru.S de.demaica.ção ·sã~ aintla me~os incertas~ · não 
podcm:!l>rin.ar,p·rojectos de Hsurpaçãó- que n·ão :sejãú 
.na mésm\:l, insba·nte . cles·cohcr.flos J e transtornados. 
"Ainda .não·1ile tude r como)o ~poder ·legislativo h·\} -o 
-unico~;q~te pó~e •ru<eh;u· (i) c·aminho pana as· algibeiras 
-d0. tHH'0 ~ tend0~ :aMm disto ·, -em :algumas cGnstitui-
·l!t!liç.ões~ poder ;iBimit'a·dt!l, •e em .todas , granrle· infh~en .; 
·c~a. ·s'Gbre· <a'S !reh·ibuirções pctmniaria·s dos agentes 
·dQs '?~:tt0S poderes :, daqui .a dependenda "em que 
·de nene.ssidade · ha-de conservar ds dit·os ·podet·es; 
e por consequencia a facilidade de levar.pordianhe 
a..s ·sua-s usn~'p·açõ ~s. , ,, , , , · ; : • ·, 
: ·Inve;quei a nQssa.·expet·ÍBnc•imem apoio da minha 

topinião.: •:se foss~ preciso' v_erifica-la com factos par~ 
·ticularest, pode_r;i,a feita-los se;m fim .; porque nos·rê: 
tgistros publicos e nos avchivos·1de tod6s.os ·Esl:tldos 
-aeimria. p.a:ua' es:colher. Para pr<lv.a , ; p@rem , ·Í-gual-
·men,te iConcisa e s·atisfa'Ctol'Ía , bnstar·á 11e'ferir hum 
e!X mpl0 •tle ,·dóus. Estados,. atteslado •p·oz'· duas autQ-
'iidad'es ~ent . excepçã@.' · ''li! ., • ·1 

O pt·irnei~o e;x:emple h e o ,de Virgii~Í:a-; • qtaoe~ comd 
(li to fica, decla,tqu expuessamente1 ·qne·l()s !tre'StffrÍA"' 

-cipa:~s .;p0·deres.fdévião- 7>5 er 1sepàuado~. c A ·:auteridad<i 
.quélâJivoGb;!he a. Ufl .Mr.•. jlefferson,,.qu~i · independen

·te 1erit~ 1 d'!ltsuá perspi-eaGÍ.h •pau a ~ib.S:e11VIl.l' ·à mar:choti. 
Pdo 'lgovam1e~ '! liuhaol pon si•1a yanmge:l'l,'l. •.(!e serxrnl1a-
tgisbrado s1!1plierri.o. · l~a11 a•n~'ldu ih~tmér dras titlelfs1qué·'a 
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experiencia lhe suggerió a este respeito, será 'preci-
so .transcrever aqui por extenso h uma p·assagem; ·ain-
·da que hum pouco longa~ da sua interessante ·obra, t. 
intitulada : Notes on· the state o f f/ i1·ginia. 

« Todos · os poderes do governo, tanto o legisla-
• tivo ·como o executivo e o judiciario; ainda que 
« 'separados. de direito, vem a cahir de •facto nas 
• mãos do corpo legislativo. A concentração dos tres 
« podm·es nas mesmas mãos he precisamente a de-
« finir;ão do governo despotico. Que elles sejão exer-
ce éitados por muitas pessoas, ou por huma so.~len
«. te, importa pouco ou nada; e a ·primeira hypo-

,« these he ainda peior; porqu.e :1·75 despotas hao-de 
« opprimir mais do que hum só: e quem disto poder 
« ter duvida, lance os olhos sobre a republica 'de 
cc Veneza. 

« Tão pouco póde importar que sejão da nossa ' 
cc ' escolha aquelles.que.assim exercitao esta ,promis-

. c cuidade de poderes. Não foi para termos hum ). 

. cc despotismo electivo que nós pelejámos tantas bata· 
« lhas; mas para ter hum governo' :não somente 
cc fundado em princípios livres, senão tal que os po-
« deres do governo estejão de tal maneira divididos 
« e contrabalançados entre os dilférentes corpos 
cc de magistratura, que nenhum, possa tran·sgredi·r 
« •os seus limites legaes, sem que •os ouhos elfecti-
c ·v.qmente o reprimão e. o reslrinjão. 

:_. 1, «.H é certo que a CoBvcnção.estabelecen p gover.-
" no sobre o principio de que bs podercls legislativo, 

.« éxecutivo e judiciarip fical'Íão .de ta), maneira' dis-
« tinctos e.separados, que nenhuma ·p.essoa podcsse 

· 11 e2'er.cit_ar as funccões· de ma·is . de hum delles ao 
. . · ~ ~ ' 
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• 'mesmo tempo l mas-nenltuina bm·reira se estabeleceu 
«. entre os differentes poderes. Os a·gentes judiciarios 

·« e executivos ficârão na dependencia da legislatura 
·• quanta á'conservação· ou continuaÇão ·dôs seus em-
" pregos : e por c'oilsequencia, se a legislatura as~ 
« sumir><is poderes executivo e judiciario, nenhuma 
« opposiçao se lhe ·póde fazer, ou, quando se lhe 
• fa·ça J não pódc ser effecth·a ; .porque neste caso, 

dando ao seu pl'ocedimento ·a fórma de hum acto 
• da assembléa, póde fazê-lo obrigatorio para -os 
!< outros pode11es. Eis-aqui porque a legislatura tem 
« decidido· em muitos casos direitos' que deveri'ão ser 

. « 'deixados á controversia judiciaria; e. porque.· o 
« exerci cio, ou pelo menos a· direcção das . func-
~ ções. executivas pela legislatura , dL1rante todo o 
« tempo da sessão, h e oousa 01·dinaria e trivial. • ('') 

O· outro Estado que tomarei p'ara exemplo h e 
a Pensylvania: ç a minha autoridade será desta 
vez . o concelho de censores convocado em 1 785. e 

-1784. Huma pàrt~ das funcções atlrib~idas à este 
corpo pela constituição e1·a: «Examinar se. u consti-

<< tuição tinha sido mantida em toda a sua pureza: 
~ se .Ó corpo l_egisl11tivo e o depositaria do poder 
.« eX;ec~1~i.vo ~inhão ' d?s~mpenhado, os s~us deve~es 
« como ·fieis , máudatarios do povo; e se se 'não 
« tinhllo ' ~ppropriado OÚ exe1•citado ffia.Íores po-
1 de~e~1 do 1que p~la constituição llles ' tinhãó ~ido 
« conferiqos. » Na e~ecuçãl> 'd'est~s funcções foi .pr~-

1 eis o <Jl1e' ó~ Jdon'celpo 'd.'ftcêns~Ó1~~l corriparitsse o i1ro-
· c~aímento dÓ1 cor'pol. gistiíivéi e do ' r.ii'agisfra~dtf~~~-
·tu •. , . " :- . ,, 'HI _, i o.J ) ,- . • 1 , , 1 .. ,.,, • fll 'lill 1~ 

-· · (n- i E~>td(.Jenga<c'iÍa'ção foi ~uppriÍuiéi~ ri'a t'rad ú'cçãõ Mnêeza, 
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t1ll'rill!d 'éom os seus )H;~deres eonsLitnqitmaes,J ~!dos 
factos it>tJui se· ·cit~rão •, e qüe tocltJ,s ·'Os1,ihomhros do 
eb'b~élh_9· ricen~ledêt:ão,, ~ir.en'-se 'o i\esul~âdo ·do que 
-a1loMIIituiqã0 ha vià ' em .mu·itos JCa·s0s .&ide eút\cn~ 
tetn'e11ttl •i'o~ada pelo • éorpo • legis1ati;V•0~o · oó~. 1 

·· lNã10· Qbsrinte:~t r nrco!ls!Jitui-ç·ão deter.ru:inaüm .eOJ-
:ntió .huttia çlns m<ris,imponlanle'spt>etlançi'iés1GonJra os 
êrr:o~ d& !::tlrpo,·1egislativb 1.:~ue<todás',.asnleis d€.iitte-
t'e'Ssc·pul1lio'o fo·ssem,imt~~re-ss'ás •pana• serem S!l!dH!ti~ui-
1{1, s,flO l:lJ<anié db!povo, t'nui'ta:s ' d-e]las• tHrhr~o ·pass-tido, 

viGláfitléde' esb t·egra 'sem neéessiiladQ ·evitl:elüe: 
'!.k fdrrliHt ; ti~~ uizolplJr?m·a dos, e's tahe!leti<la• nh ·Oom-

t iLL'fiçno, havia rsido :póst~ngaàa; e hnv;iã1:>-se'exertido 
-ptllléreS ~ue á totilstituiÇão 'não: tinha dei~trdu. 
· t{) COrpO legislátÍ'VO rhavia ltambem• · US{Irpado 1\S 

<tuncçõ'(':s 'db ·p'ód:e•l' CXC(JlltÍ\TrQ, 'J'1 • I .'\'• l• f. . l}t 

l 9f s'\l f\.;~os, ~?·s j ,~\ize,~t~ln~ anco&sti~~1iç_ão deteimi-
1J1~ .1~t ~~ ~t(.Ja9, .~~q~, J!aVI~o . ~~.~ 1b p c.~a.si9Hah;neql1.~ at,-
terados; e mmtos casos l)ertencenles ao P.oder J ncli-q,.-.,.· rltf'' ~·~ ') ',..,J 1 1 '"'li)(,"-'' 
cjiu·ib ha V. iüo. stao levados ao conhecimento e .deci-

.. ,;t P.ft,J,.'~' J ~ . L., ·· .. 'i' 1 , ~li._r ... ~1 1"':. 1 '.i ·r l ,; r~ 

são o corpo legislativo. . , , ' 
• í o ' r.,. •. , •. ;l. ' ~ \ . n . f~ ,, 'i' .. ~' • .; (f 

• .~\:.~Iuelles, <Jue ~- ~s.ttJ.arym ,111~is r ~rt~~n~a r ,1pfarma-
·~ão}e 1: to~.~~. 1 ~~trs . It;lf~acçõ.tt~ .r J?~clWI,I .. c~n~;.u\rr o 
l<1fP,á.\ cl~~ .~9n~.el,~ó, H~Ie ~.ctua.!mmt~~ ~é. ~~.P.çp~y :.iá 
acharáõ que algumas podem rser Impulradlls a Cir-
_'<''t . ., o~· . ..., ~ '~ · ... J..j ~~.-. ~n. r . 1 · t •H ilfHH. 

-~Hfl. · ~~an,ç~~'~ P.~~·,t:~çnl.~ res ! . !. 'eJ,at~v"?r~'• ~' -áN.~~·~~; jplas 
,§IH~ ~.fl1ftwr .,J,wr,t.e :lo.í~~ ~ ~'~ft~n;~n,_ 9;p 1~ I to A~, má 
or~msação do "'OV:er.no. •t. •.. 'I •)"I ,d t' · t;:'~H :d O, .. ,~fHl O~i.:1•)()j!'-. rifl r-Up 1 ·lfl a"'") • 

amhem narece uue o podet··execr tiYO não.fot 
·G'l Í J'!*.; )'IIW>.<lt)"J ".O"lH~fl >'t I ] • t•! t iJ,Jll'' } ' 'J.J'f' >1~ J 

· 9.~lj . ~qr NJP-Bç~~fi ~~~ ~ 'ft;rp; jfYMR as~? J~<lil ~ lt~-
htmçao; Jforém a este respmto fie preciso altender 

.IJ •• tr~& ,<:ó.tJ§as · .p..r.im.~i~QJ:, .. li~m.mu~ws ,desta&' · nftac-



ções forão occasionadas pelas exigencias da guerra , 
C?11 recommend~das peJo congresso . e pelo comma~
Jãnte em chefe-; segt1ndÕ; ·cjue em.rÕÚÍtos.Ôutros-ca-
sos o poder executivo não fez mais que conformar-_ 
11e aos sentimentos,. ou,.dec arados o,.u presumidos, do 
corpo legislativo:; te~·ce.it~o ~ qu: o poder executivo 
da Pensylvania diffcre do dos ontt·os Estados pelo 
grande munerp11~e ,mf!mb~os . qLJe ,o. exf!rcitão; e por 
esta razão , nssemelhando-se mais n hnma assem-
bl6a legislntiva que a hum concelho -executivo, o que 
põe os seus membros mai'S a &nlvo do receio de 
responsabilidade individual- animando-se mutua-
mente pelo exemplo, c pela influencia reunida, po-
tleml arriscar rmediüas :inwpstitucionaes cam lnais 
ISegntiança dtl qne se o'podet' exectitivo 1•esidiSS\ihl1 1;}mm 
•só t i1ndividtl.o ; · o.n . n'~um pequeno 1n1me~o ··de ho'-. 
-mens. -(• ·r , 1• '. ·;l'h.i .. , .. J 

-' •€o'l'í.elnirei• dre 'L'l\dO ~tfu:aF!~o• a't~~ aqu1iicll di.bÓ; tf~fe 
a "liüha ele demal.i~-:J:ção,· tl'Â:çã1€ht no•.papel'llalfâdifx.-at-
·os l ~~ffi,iteiH dos lÜ,jifl)))'etlt.e"S '1)'.5óderlis, b:e ·instll.flictefite 
pl.n·ii ·p.l'evcnfr as tlJHfiip,açoes•'de qn~'lli.Jt1er delJd Ú 
podem acabtlt• 'pelá concéntt•nç·ãÓ •<le touos-nils'lmê& · 
·mas .m-aos.~, · •' •.. , · ~ ' . _, 1 
• ~-- :. .1 1 ' 

1
1' 
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CAPITULO XLIX. 

Continuação do mesmo assUJnpto. 

I' 

. ' 

· O autor das observações sobre a Virgínia, .citadas 
ho capitulo antecedente, unio á sua eslimavcl ·obra 

.. hum projeclo de consbituição para ser submellido·ao 
exame de hum a convenção que se esperava fosse ccm-

.-vocada em 1785 pela legislatura, com ó fim de esta-
·hclecer .h uma nova constituiç!io para•ac1uelle Estado; 
·Encbll tra-se ·no ,dilo projecto·aquelle ar de origina-
lidade , assim comp aquella perspicaciá c exactidão 
.que caractéris·a todas as obras do autor; mas· he so-
bretudo nolavel pelo ardente amor do governo re-
publicano que respira, e pelo conhecimento pro-
fundo dos vlcios que podem altera-lo , e de que he 
preciso defendê-lo. Hum a das precauções que elle 
propõe, e que na sna opinião he o mais seguro meio 
de defender os mais fracos dos tres poderes contra 
as usurpações do mais forte, pet·Lence-lhe talvez in-
teiramente ; c como tem immediata relação com o 
objecto do nosso éxame, merece que a considere-
mos em separado. 
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A proposiçâo de que se ·trata he a seguint~: « QuQ• 

« todas as vezes que dous dos tres poderes do gover-
« .no, cada hum com os dons ter~os· dos votos dat 
• pesso11s que o exercitno, concordarem em que ha 
~ necessidade de huma convenção, ou para alterar 
c a .constituição existente, ou para corrigir as suas 
11 infracções, hc' preciso con.voca-la irremediavel~ 
11 mente. » 

Coú1o o povo he a unica fonte de toda a autori .... 
dade legitima, e como só a sua vonlade póde esta-
belecer a carta constitucional que dá existcncia e 
poder aos differente& ramos do -g:overnó, a esta unica 
fonte he que se deve recorrer,-.não só para este.nde-
los, restringi-los e altera-los; mas ainda para corri-
gir o effeito das usurpações•·reciprbcas que· fi verem · 
alterado os saus direitos constitucionaes. M'as, como 
as attribuições dos differentes podéres estão perfoi~ · 
tamentc marcada's nos termos da sua commissão , 
claro está que nenhum delles póde arrogar-se o di-
reito de estabelecer a linha de demarcação quo o se-· 
para dos outros: e sendo assim, como he possive'l re, 1 

primir as usurpações do rnais forte, ou defen'der 08 

direitos do mais fraco, sem appellar para o povo que 
os " creou, e que h e o unico que pó de declarar n sua 
verdadeira intenção, e tomar effectiva a sua obser-
vancia? · . 

Este argumenlo he cm'tamcnte muito forte; e he 
o que basta para provar a neces3idade de hum meio. 
constitucional c sempre existente pat'a consultar a 
vontàde do povo nas occasiõcs importantes e extraor- · 
dinárias: porém não são menos forles as ohjec~ões · 

contra o recm·sQ po pov9· f:lffi todos os casos em · 
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que' paree~r · ne<:0~ar:io '\'~ter_ oa dj{teç~n~SrJlo.dfl~es 
nQ&.' sep~Jimite~ oop)ltÍhláÍolita~.: , ·!..X • •. , 

.. Primeirwml:te,. este meiQ s~niu iª-\º-i~a~e,li\t~ inu~ 
ti~ ·I\Q Ol\.SP ~U\ q.ú,e cl.o,ija· d,os . pQc,lfi>reS; ,st).<W&l;i:sa,ss~Ill 
c-o[\tr.a o,t~ncejJ-o l1 e .pQt' poJls.equen,cia., ,llé "Q-.A!M;pQ 
le~js.MivQ· 3 i qtJ·0 tel\) ,~au~os ;u1~io~ de in~ir sql>re·a!l 
Oi.lc:}Da,Çõ~s ,dQs; oútros 1wc'le E\'S' , podes'se faxor e\l~l''a\J 
hum delles nos seus intm·esses, ou mesmo a .• tor,ça 
pli,rto dos seiJ!:! •membros . j~ , q berl!eiw ijão poCleria 
fa~er. u,sO:, ~Qfrewedigr çlo que s~ •. ka.~a ~ 1~otq01 11-i.i.Q, 
querQ ins:i~~ir' IJHlÍ~? nestà o:Pj~cçf1o, porq·ue .lllAi&i 
1.'1\f'ece c..onsil)Lir n'b,hl~ÇI applic~çãQ . pllJ'QG_nlílf·.~'~1A 
pPinciP'to,, d.o que na: pt'i!lcipi«!l .• rneswo. . , .,; · 
. ·.Em sogt;~ndo lQgar ( e e$'t.a .s~gpnd,a ~ob:je'c<Mio rq, f 

c11lt_e sabre .~ pt:opril). e~,senCÍl\ d~ priucipi-e ') , to<\~ 
O '<':C~ll'SQ!' ao )lqyq 1\,Uppõç àlgpqt ' clefeito nq gq,-. 
verno1; , e ~~ ft'{)qu~J~oja de semelb~nbe .meio t!'lnderia, 
a priv,a;;lo draq~lplJa ven!:lraQã~ C{Ll01, Q ten'lp.O • Í•mpt•i~ . 
me a. ~JldP , e &enl; ~- qu,al• qão,he·possiyel que o m,e.:' ) 
lh~r , .dos gov~111 9~. adcplira a_ , esta hiliQ.ad!:l éle qll!:l 
pt•eci.&íJ, . Se he' Xj':l'd\lde , q~l!:l tod<j~.- o governo se funda. 
ua opiJ;\oii\a__,J. t~mbt~rn ,nã'C! he ,Ule!lo& vet;dade quf. · il . 
f~rQa <la opin,iãq spbpe os i~1(J.ivirlnQp- e a sua iofluen~ 
cia.: PQ.hre ,o cÇJ,mportn.~'l;lcn~o de ta da hum _çl.ependq 
etlLgr.a,.qde. pat:~e .d:o n.umer.a elo, p<::ssfilas qpe elle~. 

suppocm que adoptão essa opinião. A razão •do ho."f 
rnem, he· .comq . Q it~~iv-\d,uo; ti,midQ e \'e&erv;glo, 
qu,a)ldo,. h~ sosinl\o ·, fort13 .e 1 cheiQ qe .coafian,çl,\ á 
~ropoi,'çã,o do n,nmeuo, de p,ess(,la~ a que se, apap.cÍih 
Se. as nut~ridadea crue fortificão l)nma opipi~q. , , 
além, de nmnerosíl.s, s~o jgq~lnwnte ,antig;as, tantQ 
nw\or hf:.l,O effeit9 (ll,lC .faz(:)Jl),, N'p~lma nação de phi-
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lMQPMs )Jêu~~~ peso ter]a, c.s.'ta CDí1sidenaca.o ;, ,p'ijr·· 
que o res-peita da~ leis s.e·ia sl.~oientemi:ínl!~.inonl,.. 
eado Jl'elos • dicit~mes d.e. 'lmma<Jraza~ illustrad'a; ntn~~ 
huma t.na~ãq de• ph~losoph0s, dH~ tão. irnpQssiv.et· dQl 
e:x!i:stir, COlllO! a raça pllil<~s'opJIÍca de rel·s, <M~ dese · 
j-ada pnr ~ Plat~O>. Em quanta aS: 'mações fQJ'ern tae.s 
cmno. as1 vemos no Ii1UJld·o,:'l'\ã·o póde haveNgovcrl;l(\ 
que j•ulgue váln.tagem superiluit ·ber pela &U4\> par~e .o 
pÍ1e.1uizós 'dO' po.vo .. · ··' , .. , • - , •H 

'. · tltlma .:objeoção, ·ainda' l}lais s~:wia ·cont.ra' a fre ... 
qaein;,ia do reétn·so ao po~o para decisão das qt.\es+ 
tões 'çol'{stituciõnae·s, ' h e Q perigo de comp1'o:i:rjeltei.1 
a' tranquHI<id~cle publica, d·an.&o. ,dqmãsiadíl ·aclivi.-
dacle ás pn·~xõest da ·mnhidãe.'•'Po&tG>•qué a •reforma 
dos nossos gavernos· :fosse-e per a da JC.o.m hiu11'a for..,. 
tun'a qne lliz•honra á virludc ··e~ pr·n,dencia < do •povo 
·aa Affiet,ic·a·, ·a e:spericncia bc·em si mesma:; tão de! ... 
liê'ada, que .he }11'eciso na o ré}:iali•la. sem l:'lutita ne~ 
ces&idade • .Iie't·preciso : não ostfne·cer. ~1ue as <consti. 
tuições,, hoje existentes, ' forão -feitas no lucia de pe;_ 
f~gos 'clne' r'eprimião ·as' paixões· \nais inirnigds da 
ór1d~rrl e á.a concord-ia ;' qne 'a c·oúfim'!ça ·do povo 
r/os sens éhefes su:ffodiva< todà a dive•·sidade •tle epi· 
niões que,.'as ·di'scussões politicas fazem nascér; • que 
o·reSelitim!Mtd e indignaQãO ·contra o ~àntigo go-
verno 1fa:zin ·admitlrr com. avidez as nbvas fór.mas 
que lhe e'rãó' contrarias; o fihalmente cfrné o espiFito 
de partido nao . influia . en'Cii·o sobre as mudanças 
que se pretendia fazer, ti em 1sobt·e 'a reforma dos 
abusos·: a sittl'ação em; qt;e provavelmetrte .devenws 
achal'-nos para o futuro,· nho bfferecerá tão pode-
'rosos romedi'o's contra o porig·o de que se trata. •· 
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Porém ~ mais forte de todas as objecçõ~s· he ,q,ue 
este remedio de appellar ·para · o povo. não. co11res-;-. 
ponderia ao intento de manter o equilibrio': con&ti-
tucibnal no governo. · Já vimos-que· nos go~ernos re-
publicanos o poder le@islativo tende a augmentar.-
se á custá elos .outros; ·donde se segue que ·O rc-
cu.rso ao povo será ·r.egulnrmente empregado pelos 
poderes executivo e .judiciario . . Porém , seja ~ re-
medio invocàdo por este ou por aqt1elle poder, go-
zaráõ todos elles de iguaes vantagens na . prova? 
Veja.mos as suas diffet·entes situações. Ü!i agentes, 
do poder executiv0 e do judiciario .são em pequepo 
numero., e não podem .. set· conhecidos pessoalmel}te 
senão por huma p·arte do povo; e mesmo os ulti~ 
mos, pela maneira ·da sua nomeaçao, e pela natu-
reza e duração das suas funcções, estão tão ·separa-
do's do povo, que , não po.dem ter. grande parte nas 
suas sympathias. Quanto aos primeil·os, são sempre 
ohjectos do oiume universal; e he sempre. mui facil 
desacredit.ar a sua ndminisll·aç~o e faze-la desàgra-
davel ao povo. Pelo contrario, os memh~·os dq 
cor.po legislativo sao numerosos, eslão distribuic}.os 
pelo meio do povo, e com c,lle vivem e tl·alão. _As 
suas relações de parentesco, de amizade .e de C!-!-
nhecimentos, abração na sociedade mqito mais. ex-
tenso ch·culq; ~ he precisamente esse circulo que 
tetn mais influencia sobt·e a opinião publica. Como 
a nature~a . das suas funcções os faz depositarios e 
defensores dos direi los do povo, hc he~ natural 
que a balança da influencia penda para a sua parte. 
-A,consequencia disto he que com tqdas (lS.tas, van-

. tagens nao podem os p:ll'tidos c~n,tr~ri9s ~cr ~~o 

;.. 
I 
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grande prohahilicladc de feliz resultado nas suas 
pretenções, em caso de divergencia de, interesses. 

Não só o corpo legislativo h,a-de advogar a sua 
causa com mais fortuna perante o povo ' mas ha-de. 
fazeNe della juiz; porque a me~ma influencia .que 
le'vou. os seus membros á legislatura , ha-de con-
duzi-los á Convenção. Se lá não forem ter todQ~, 
hão-de ir muitos ; c esses hão-de ser precisamente 
os que dirigem á sua vontade as assembléas , polí-
ticas, N'hnma palavr·a , a Convenção ha..,de ·ser 
principalmente composta de homens que ou forão, 
ou são, ou .tem esperanças de ser membros do COI'-

po, cujo procedimento se offerece para ser julgaqo; 
e por consequencia vem ' a ser. partes na mesm(t 
demanda para cuja dccisno forão p.omeados juizes.. 

Pód:e, com tudo, acontecei· que em alguns casos, as 
circumstancias não sejão tão desfavoraveis aos po-
deres executivo e judiciario. As usurpações da legis· 
latura podem ser tão subitas e tão manifestas que 
não admittão pretexto razoavel: g1·ande numero dos 
-seus membros póde passar·se para o partido oppos· 
to : pódc o poder execútivo estar nas mãos de hum 
homem querido' do povo. Em tal estado de cousas 
poderia a opinião publica ser menos dominada pe-
los prejuízos favoraveis ao corpb legislativo; porém . 
neste caso viria a decisão a depender do espírito exis· 
tente anteriormente, ou daqtwlle que a discussão 
·fizesse nascer , c não do verdadeiro merecimento 
da questão. Como nesta hypothese a disputa inte-
ressava pessoas de caracte-r eminente e de granclc 
influencia sobre a nação , seria a sentença pronun-
ciada, ou pelos autores, ou pelos adversarios. ~as 

~0!10 11, 14 
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medida·s em ' discussão ; <1ue h e' o ' mesmo que aizcr 
que a questão não ser~a j~ulgada pela razãe d(}p(!)vo,, 
mas pelas suas ·paixões. Porém se se queF que, o es-
tado seja1 bem governad·o, precisamente o contra11i0> 
disto h e que deve verificar-se: a razão do pova deve 
governar e dirigir a marcha do governo ; mas pelo, 
governo he que devem ser dit·igidas e governadas. 
as paixões do povo. 

· ílá vimos no capitulo antecedente que não bastão 
declarações escriptas para conter os di:fferentes po• 
deres . nos seus limibes legaes; e peio que neste se 
disse, o expediente de appellar para a povo nem he 
prudente nem e:fficaz. Não entrarei no exame das 
outras disposições contidas no plano acima mencio-
nado : algumas são certamente fundadas em ~xcel
lentes principios ; e todas ellas são redigidas com 
huma simplicidade e precisão admiravel. 

I' 
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CAPITULO L. 

Continuação do mesmo assumpto, 

(POR MR, HAAIILTON.) 

Pretender-se-ha talvez que em lugar de appellar 
para o povo nas occasiões a que se referem as ob-
jecções que ficão feitas no capitulo antecedente, o 
expediente de recursos em épocas perioclicas {) de-
terminadas seria o meio mais efficaz de prevenir e de 
corrigir as- infracções da constituição. Exami-nemos 
este novo rçmedio ·; mas advirta-se que na discussão 
em que von entrat·, não _considerarei os recursos de 
que se trata senão como meios de manter a cons-
tituição, e não de a mudàr. 

Debaixo deste ponto de vista , parece-me que os 
recm·sos ao povo, em épocas fixas, s-ão sujeitos a 
tantos inconvenientes, como se fossem feitos em oc-
casiões parlicul:wes. Se as épocas forem separadas · 
por curtos intervallos, as medidas que houverem de 
ser examinadas e corrigidas seráõ de data muito 
recente , e por conseguinte cercadas das mesmas 

. cit·cumstancias que tendem a alterar e perverter o 
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resullndo das revisões occasionaes : se os períodos 
forefll mais longos, em todo o caso ficão as medidas 
recentes sujeitas á mesma objecção ; e na mesma 
porporção em <rue a antiguidade elas outras fizer 
com que sejão considerádas mais desapaixonada· 
mente, esta mesma vantagem será · contrabalança-
da por outros inconvenientes de não pequena pon-
deração. Em primeiro lugar, a perspectiva de hum a 
censura publica em' época remota fl'aco obstaculo 
póde oppôr aos excessos a que or' homens consti-
tuídos em autoridade são naturalmente arl'astados 
.pelos interesses ou pelas paixões do momento; por· 
que não he possível esperar que huma assembléa 
legislativa de cem ou duzentos membros, que ten-
dem com fnror para o objecto dos seus desejos, e 
tudo deitão por terra para lá chegar, seja suspen-
<1ida-na sua marcha pelo receio de ver examinar o 
seu compol'tamento dahi a dez, ' quinze ou vinte 
annos: e em segundo lugar, já os abusos tem pro-
duzido o seu e:ífeito antes da applicação do reme-
dio, ou pelo menos já tem lançado com o tempo 
tão profundas raizes, que será possível extirpa-los 
sem grande difficuldade. _ 

Este plano de revet· a constituição para reparar 
as injmias que tivesse experimentado, e para outros 
objectos ainda, já foi posto em execução por hum , 
dos Estados. Hmna das fnncções do concelho de 
censores, convocado na Pensyh·ania em 1 785 e 
1784, era, como já fica dito, examinar se a consti · 
tuição .havia sido violada, e se os pode1·es legislativo e 
e:recutivo tin!tão usurpado reciprocamente as attribai_-
fÕC$ hrt~n çlo outro. Esta experiencia impórtante e ' 

) 

• 
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nov'a em política, merece, a alguns respeitos, parti-
cular attenção; e ainda que a outros respeitos 
possa ser considerada como huma experiencia des-
tacada, feita em cil'eumstancias pal'ticulal'es, de 
cujo resultado não pódc argumentar-se, applicada á 
<ruestao que nos occupa, oiferccc alguns factos que 
citarai com confiança em apoio da minha opinião. 

PmMlliRO. Vê-se pelos uornes daquellcs que com-
punbão o concelho, que muitos, pelo ·mcnos, dos 
que nclic gozavao de mais influenci,t, tinhão estado 
á testa dos partidos anteriormente existentes no 
Estado. 

SEGUNDo. Precisamente os membros mais influen-
tes do concelho tinhao sido ao mesmo tempo os 
membros mais activos e influentes do corpo legisla-
tivo, c do poder executivo, durante o período sobt·e 
qne havia de recahit· a censura; e, ou tinhao sido 
insligadores, ou aJvet•sai·ios das medidas que se Ll'a-
tava de julgar pelo texto da constituição.· Dons del-
los tinhao sitio vice-presidentes do Estado, e outros 
tinhão sido membros do conselho executivo duran-
te os sete annos antecedentes : hum tinha sido pre-
sidente da assemblea legislativa; c muitos tinhão 
feito nella figma mui importante no mesmo esp.,aço 
de tempo. 

TEncmno. Cada pagina das actas desta assem-
bléa attes~a o effcilo que todas estas circumstancias 
ti verão nas suas deliberações. Logo desde o seu pt'Ín-
cipio se manifeslál'ãO nell~ dons partidos teimosos 
e vi€lleritos. O facto he reconhecido e lc.mentaclo 
por· todos: e por outra parte inutil fôra nega-lo ; 
11orque em tod;ts as quçstõcs, ainda as menos im-
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portantes e isoladas, ' apparecem sempre os nomes 
dispostos em duas columnas. Qualquer observador 
imparcial concluirá desta cit·cumstancia sem medo 
de enar, e além disto sem querer o:lfender nenhum 
dos dous partidos, ou alguma das pessoas que os 
compunhão, que desgraçadamente foi a paixão, e 
nao a razão que presídio ás suas clecisões. Quando os 
homens discutem em libet·clade e a sangue-frio div~r
sas questões bem distinctas, necessariamente devem 
ter opiniões di:lferentes sobre algumas dellas; mas 
quando a mesma paixão .os governa, as suas opi-
niões, se tal nome lhes p6de ser dado, devem ser 
sempre as mesmas. 

QuARTO. He, pelo menos, problematico se as de-
cisões deste corpo sobre os limites respectivos dos 
poderes forão conformes á constituiçao. 

QuiN'I'O. Finalmente' nunca ouvi dizet:' que as 
decisões do concelho, j nsta ou injustamente forma-
das, mudassem cousa alguma aos usos fundados em 
interpretaçães legislativas; · pelo contt·ario, parece-
me que n'hum a·rtigo a legislatura que então existia 
ilão quiz reconhecer as interpretações do concelho, 
e levou a vantagem nesta contestação. 

Assim, a ·assembléa dos censores prova pelas suas 
discussões a existencia do mal, e pelo seu exemplo 
a insufficiencia do rcmedio. 

E não se diga que o Estado, em que esta expe-
riencia teve lugar, estava ainda nessa época, e já de 
longo tempo, escandecido e lacerado pelo furor dos 
partidos. Será por ventura de presumir que de sete 
em sete annos se não suscitem partidos neste Es--
tado ou em outro qualquer? Nem he co usa de .crêr, 
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nem co usa de desejar; porque a extincção absoluta 
de todos os partidos ou indica hum perigo extraor-
âinarío da segurança publica, ou a destruição ínteí-
ra da liberdade. 

Tambem se não resolveria ·o problema, tomando 
o partido de exclui•r das assembléos, eleitas pelo povo 
para syndicar do procedimento do governo, aquelles 
que nelle tivessem tido parte durante o período 
que houvesse .de ser objecto ,da qep.snra ; porque 
neste caso a impor.tante funcção de censor recahi~ 
ria em pessoas que terião menos talentos, sem que 
por isso fossem mais imp.at·ciaes. Apezar de não te-
rem tido parte na administração, e portanto de não 
terem sido agentes das medidas qu~ se devião exa-
minar, h.avião-de provavelmente ser envolvidos nos 
partidos qlle estas medidas tivessem feito nascer, ~ 
debaixo de cuja influencia tivessem sido .eleitqs. 
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CAPITULO LI. 

Continuação do mesmo assumpto. 

(POR MR, HAMJI,TON.) 

A que meio se recorrerá portantó para manter na 
pratica esta separaÇão essencial dos poderes que a 
eonstituição estabelece em theoria i> Como todos os 
remedios exteei~res são sem cJfeito, não ha outro 
remedio possível senão traçar de tal maneira a cons- ' 
trucção do governo, que todas as suas differentes 
partes possão rete1'-se humas •ás outras nos seus lu-
gares respectivos. Sem presumir desenvolver com-
pletamente esta idéa, aeriscarei comtudo hum pe-
queno numero de observações geraes, que talvez 
espalhem mais luz sobre o objecto, e nos ponhão 
em circumstancias de formm' mais exacto juizo dos 
princípios eorganisação do governo proposto pela 
·Convenção. 

Para manter a separação dos pofleres, que todos 
assentão ser essepcial á mnnutenção da liberdade, h e 
de toda a necessidade que cada ht1m delles tenha 
buma vontade propria; e por consequencia que seja 



-217-
organisado de tal modo, que aquelles que o exerci-
tão tenhão a menor influencia possível na nomtla-

..4 ç!io dos depositarias dos outros poderes. Isto' sup-
posto, e admittida a necessidade da rigorosa obser-
vancia deste principio, he necessario que as nomea-
ções para as supremas magistqlturas legislativa, exe-
cutiva e juqiciaria saiao do povo, que he a fonte 
primitiva de toda a autoridade, por meio de ca- ' 
naes que não tenhao entre si a minima communi-
cação; c talvez que este modo de organisar os diffo-
rentes poderes seja em pratica menos difficil do que 
á primeira vista parece. He certo que algumas dif-
ficuldades e algum augmento de despeza poderia 
trazer a sua execução; mas, sobre~udo a respeito do 
poder judiciario, algum de,svio poderia haver sem 
grave inconveniente do principio mencionado: em 
primeiro lugar porque he preciso que aquelles 
que a exercitao tenhão couhecimentos particulares, 
e o ponto está em adoptar o modo de eleição mais 
favoravel aos homens dotados destes conhecimentos 
indispensaveis; e depois, porque devendo os juizes 
ser vitalícios, não ficaráõ dependendo daquelles a 
quem deverem a sua nomeação. 

He igualmente evidente que os funccionarios pu-
hlicos, encarregados do exercício de cada hum dos 
poderes, devem ser tão independentes, como seja 
possível, dos que exqrcitão os outros, quanto aos emo-
lumentos dos seus ernpregos. Se o magistrado exe-
cutivo ou os juizes ficassem neste artigo dependentes 
da legis'latura, claro está que a sua independencia a 
qualquer outro respeito seria inteirameqte illusoria. 

Porém o verdadeiro meio de embaraçãr que ós 
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differentcs p.odet•es· se não vão suceessivaiuente .aCr 
egm.ulan.d.o nas mesmas mãos, consiste em dar áquel-, 
les que os cxercitão meios sufficientes e interesse j 
pessoal para resistir ás usurpações. Neste caso, eo-
ma em todos os .outt·os, os •meios de defensa devem 
ser proporcionados aos perigos do attaque i he pTe.-
ciso o~pôr' ambição a an11hiç.ão, e travar dt~ tal modo 
{) interesse dos homnns com as obrigações .que lhes 
impoem os direitos constitucionaes dos seus Cf!rgos, 
que não possão ser offendidas as ultimas sem qne o 
pvirneir.O' padeça. Hc desgraça inherente á natureza 
humana· a necessidade de taes meios; mas já a ne-
cessidarde :dos gGvernos he e111 si mesma huma des-
graça. Se os hotnens fossem· anjos, não haveria ne-
cessidade de governo; e se anjos go;verrrassem os 

-- homens, nno haver·ia necessidade de meir:> algum ex-
terno ou interno para rer_;nlat• a marcha do governo ·: 
m<ts ([Uando o govemo he feito por homens e admi-
nistrado per hmncns, o primeiro problema t~e pôr 
o governo em estado de vodm· dirigir o proccdimen-
·to do's governados, e o segundo obriga-lo a cmpprir as 
suas obrigações. A dependencia em. que o gov;çrno 

· se acha do povo he certamente o seu 1wimeiro re-
·gnlador; mas a insufficiencia deste meio está 'dc-
~nonstrada pela experiencia. 

Este systema, que consiste em fazer uso da oppo-
sição e da rivalidade dos interesses, na falta de mo· 
tivos melhores, he o segredo 'de todos os negocios 
hnmanos, quer sej ao particulares, quer publicos. 
He o que se está vendo totlos os dias na distribui-
ção dos poderes inferiores , onde 6 que em todo ' o 
caso se procura he comhinar de tal motlo os dif-

e 



( 

- 2i9-
fereotes empt•egos, que huns sirvão aos Ol,ittlOp qe 
correctivo, e que os direito·s publicos tenhão' por 
sen.tinella os interesses. populat·es. Esta inven.çao 
da p1.1u~encia não póde ser menos necessaria na 
distribuiçao dos supremos podet·es do Estado . 

.1\'Ias a desg11aça he que, como nos g0vevnos re-
publicanos · o poder legisla ti v o h a-de necessal'iamen-
te predominai', não bc possivel dat' a cada hum dos 
o~1tros meios sufficientcs para a sua propria defensa. 
O unico. recut·so consiste .em dividir a legislatut'il 
.em muitas fracções, e em desliga-las huma.s das 
-outn1s, já pela dilfet·ente maneit'a, de elege-las, já 
·pela diversidade ~os seus princípios de abção, tanto 
quanto o permittem, a natnl'eza das suas funcçõe!! 
communs, e a dependencia commum em que ellas 
se achao da sociedade. Porém este mesmo oieio 
ainda nao basta pat•a evitar t;odo ,o pet·igo das usur-
pações. Se o excesso da influencia do corpo legis-
lativo exige .qtle elle seja assim dividido, a fraclue-
za do poder executivo pela sua pai·te p~de que seh1 
forLiJicado. O veto absoluto he, á priÚH~it·a vista,, a 
arma mais natural que póde dar-se ao poder exe-
cutivo para que se defenda; pot'ém o uso que elle 
póde fazer delia póde ser pel'ig~so, e mesmo insuf-
ficiehte. Nas occasiões Ol'dinarias póde não ser em-
p·regada com a conveniente firmeza; nos casos ex-
traoi·dinarios póde a perfidia abusar della : e pol'-
tant.o he preciso remediar este defeito do veto abso-
luto, substitaindo-lhe eer.tas relações entre o podei· 
executivo e a po11çao mais ft·aca do poder legislativo, 
as quaes, ao mesmo tempo que disp.ozerem esta ul-
tima a sustentar os direitos constitucionaes do p.ri'-
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~eiro, lhe não permittão abandonar a defensa dos 
di11eitos do corpo de que faz parte. 

Se os princípios , que acabo de estabelecer sobre } 
estas ohservnções são exactos, como supponho, e 
se elles podem servir de pedt·a de toque para jul-
-gar do cnracter das differentes constituições dos 
Estados, e elo da constituição federal, achar-se-ha 
que se está ultima se nao acha com elles em har-
monia perfeita , a comparação ainda he muito 
menos· favoravel áquellas: porém além destas con-
siderações ha ainda outras duas nã0 menos impor-
tantes, particularmente applicaveis ao systema fe-
deral da America, o qual por meio dellas se apre-
senta debaixo de hum novo ponto de vista cheio 
de interesse. 

PRIMEIRA. N'huma rcpublica simples, toda a au-
toridade delegada pelo povo he confiada a hum 
governo unico, cujas usurpações são prevenidas pela 
divisão dos poderes; porém na republica composta > 
da Am~l'ica, não somente a autoridade delegada 
pelo povo está dividida · em dous governos bem dis-
tinctos, mas a _porção de podet• confiada a cada hum 
delles he ainda subdividida em fracções muito dis-
tinctas e separadas. Daqui dobrada segurança 
})ara os direitos do povo; porque cada governo dif-
ferente, retido. por todos os outros nos seus limites 
constilucionaes , se dirige e se regula a si mesmo. 

SEGUNDA.. Quando n'huma repuhlica se tem ob-
tido os meios ··de defender. ·a nação contra a tyran-
nia dos seus chefes, não estão ainda resolvidas· to-
das as questões sociaes: trnta...:se além disto de. de-
tender hmna parte da sociedade contra a injustiça 

I 
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de outra parte mais nnmerosa. As differentes classes 
de cidad~os tem necessariamente interesses diver· 
sos; e quando a maioria está unida por hum In te. 
resse commum, achão-se necessariamente em perigo 
os direitos da minoria. Para prevenir este inconve-
niente não conheço senão dons modos: o primeiro, 
Cl'ear na sociedade hu'ma vontade independente da 
maioria, e portanto da sociedade mesma,; o segundo, 
fazer entrar na sociedade tantas classes diíferentes 
de cidadãos, quantas seja preciso para que não possa 
ter lugar huma combinação injusta da maioria. O 
primeiro meLhodo he o que tem Íugar n'hum go~ 
verno fundado sobre poder hereditario ou esl.ahe-
lecido pela força: mas o e:ffeito deste primeiro ex-
pediente he, pelo menos, duvidoso; porqne hum 
podei' independente da . sociedade póde tão facil-
mente defender os direitos leg·itimos da minoria, 
como favorecer os projectos injustos da maioria, 
ou mesmo opprimir hum partido e outro (*). A re· 

- (•) Esta doutl'ina não he exacta, porque a existencia de huma 
vontade independente da sociedade nunca póde verificar-se 
senão n'hum paiz conquistado ; e ainda neste caso a vontade 
que ao principio era independente da sociedade, vai-se unindo 
pouco e pouco com ella, até que por fim as duas vontades fi cão 
ide~tiflcadas. Os Godos, e mesmo os Arabes, quando conquis· 
tárão Hespauha, forão ao principio tyrannos, pouco depois pro-
tectores, mais tarde amigos, c linaJmente hespanhóes. Quanto 
ao poder hereditario, he falsissimo em pratica e theoria que 
elle possa jamais sepm·ar os seus interesses dos da nação, e 
mais falso ainda que elle possa opprimir pelo menos a maio-
ria. He absurdo pensar que aquelle, cuja gloria, prosperidade 
e interesse, nasce, prospera e cresce com o interesse, prosperi-
dade e gloria da nação, trabalhe para arruinar-se a si mesmo, 
arruinando os interesses da maioria. Tem-se visto muitas vezes 
Pf> soberanp~ 1m idos com o povo contra os barões ; mas n.ão sei 
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publica federativa dos Estados~Unidos offerece hum 
exemplo do segundo method?· Neste governo, não 
só toda a autoridade vem da sociedade e he depen~ 
dente della, mas a mesma sociedade' he dividida em 
tão grande numero de pat1ti'dos , comprehenda 
tantos interesses diversos, e tantas classes diffe-
l'entcs de. cidadãos, que ilifficultosamente podem 
ser atacados pela maioria os interesses da !ninoria,. 
ou mesmo dos indivíduos. N'hum governo livre he 
preciso qu.e os ~lireitos civis tenhão o mesmo meio 
de segurança que os direitos religiosos. A seguran· 
ça no primeiro ·caso consiste na multiplicidade de 
interesses; no segundo na multiplicidade (le sei-
tas (*) ; e o numero delles e dcllas segue natural-
mente a razão da extensão do paiz e da sua popula~ 
ção. Esta consideração demonstra a utilídade da 
confedera_ção a todos os amigos sinceros do systema 
republicano: porque mos'tra que, se, em lugar do · 
numero de-Estados que actualmente existe, reuni-
dos em huma s6 confederação, se organisassem 
tres ou quatro confederações, ou Estados mais eir-
cum~çriptos, com mais facilidade podm·ião ter luga~: 
combinações oppressivas da maioria, diminuindo 

·se ba exemplo _bem provado de que o soberano se tenha unido 
com os b_arões contra o povo. 

(') Dizer que , a segul'ança dos direitos religiosos segue a 
razão do numero <las seitas, he o maior absurdo que póde lm-
manamentc dizer-se, e não merece refutação. O exemplo ,re-
centíssimo do -cantão de Vaud, onde a seita elos' methodistas 
que veio lançar-se no meio daquellas que ja existião, e não só 
destrnio o~ governo e constituiç_ão existente, mas até vai usur-
pando pouco e pouco os direitos da religião dominante, basta 
para poue1· jnlga1· da exactidão de tal pl·incipio, 
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na In'eSma proporção a segurança que ·a f6rmà re.:. 
pu]:)licana offerece para os direitos das differentes 
classes de cidadãos; inconveniente que só poderia 
remediar-se dando a algum dos membros , do go-
ve!'DO maior estabilidade e independe'ncia. 

A justiça he o fim ~e todo o governo ' e de toda 
a sociedade civil: tal tem sido em todas as épocas 
o alvo dos esfoí•ços de todas as nações; e, ou a vi-
ctm·ia tem sido o fmctó de ~odos os seus sa~rificios, 
ou a liberdade tem succumbido na lucta. Tanto es-
tá em anarchia huma sociedade em que huma fac-
ção mais poderosa pó de · reunir-se para opprimir 
hum partido menos poderoso, como huma horda 
de barbaros Oll de selvagens em que O individuo 
mais fraco não he defendido contra as injustiças do 
mais forte; e do mesmo modo que no estado natu-
ral os inconvenientes da incerteza e da instabili-
dade decidem os mais fortes a sugeitar-se a hum 

~ governo que proteja os mais fracos e a elles mesmo!', 
assim em hum governo anarchico os mesmos moti-
vos levaráõ pouco a pouco as facções a desejar hum 
governo que dê protecç.ão aos mais fracos, e que 
sustente os mais 1)oderosos. Póde ter-se por certo 
.que se o Estado de Rhode-Island se ~separasse da 
Confederação e ficasse entregue a si mesmo, em 
breve chegaria a tal ponto, em lão pequeno Esta-
do, e com hum govel'Do popular, a incerteza dos di-
reitos individuaes, por causa das injustiças sem nu-
mero de huma maioria facciosa, que certamente os 
proprios membros dessa ·maioria se verião obrigados 
a invocar o auxilio de hum poder int'eü·amente in-
dependente do povo, cnja necessidade as violcn-
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cias dos façeiosos porião fóra de duvida. Pelo contra· 
rio, n'huroa republica tão extensa como . a dos Es-
tados-Unidos, coro tão grande numero de interes. ~ 

· ses, de partidos e de seitas differentes, difficullosa-
mente se coalisará a maioria por outr.os motivos 
que não sejão os da justiça e do interesse geral; e 
como em tal estado de cousas a minoria tem me-
nos motivos de recear, tanto mais _difficnltoso será 
encontrar pretexto plausível de defendê-la, alim 
de introduzir no governo huma vontade indepen-
dente da maioria, isto he. da mesma ~ociedade. 

Não he menos incontestavel que importante (posto 
que muito differente seja a opiniao geral) que quan-
to mais eXLensa hc huma sociedade, comtanto que 
se não saia dos limites prescriptos pela prudencia, 
tanto !Dais facilmente ella se poderá gover·nar a si 
mesma; e, felizmente para a ctausa r-epublicana, os 
limites da- possibilidade a este re~peito podem ser 
levados mui longe, por meio de judiciosas comhi- 1'> 

_naçõ~s e modificações dos principios federativos. 
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CAPITULO LII. 

D:J camara dos representantes. Condições dos eleitores e ele· 
giveis, Duração do serviço dos deputados. 

Das reflexões geraes a queforão consagrados os•qua· 
tro ultimos capítulos,. passarei agora a hum exame 
mais particular das diffenentes, .. partes• do gov.erno, 
começando pela camara dos representantes. 

'Ü primeiro objeéto que se_. apresenta he a deter-
minação das condições necessarias para eleger e para 
ser· eleito. 

As condições necessarias pat·a eleger são as. mes· 
mas que para ser eleitor do ramo mais numeroso 
das legislaturas dos Estados. Com razão su consi-
dera como artigo fundamental do governo republi-
cano a fixação do direito de voto; e por consequen-
cia não era possível que a Convenção se dispen-
sasse de fixar c estabelecer na Constitniçao este 
direito. Abandonar este 'objecto á decisão do con-
gresso, não seria conveniente, em attençao á, sua 
hnportancia : e pela mesma razão não se deVQfJí\ 

TOIIO 11, 15 

.. 

.... 
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commetter o negocio ás legislaturas . particulares ; 
porque neste caso nqnella porção (la legislatura 
federal; que deva ·depender só do pó v o , frearia em •. ,~ 

dependencia demasiadamente immediata dos go-
vernos dos Estados. Reduzit• a huma· regra uniforme 
as differentes condições exigidas pelos Estados, seria 
tão desagradavel a alguns delles, como difficil á 
Convenção. O methodo que a Convenção escolheu 
he certamente o melhor que havia para escolher: 
satisfactorio para 'cada Estado em partic~lar, porque 
he conforme ao methodo que ja tiver adaptado ou 
para o futuro adoptar, he ao mesmo tempo seguro 
para os Estados- Unidos ; por'que, fixado pelas cons-
tituições dos Estados, não ha perigo de que os seus 

- governos o alterem , nem he tambem de temer que 
-o l\ID;v0 de c.ilP.a Estad~~ alter:ando ~sta pmlte da ,sua 
•constituiçao-, tire a si mesll?-o hum~ ,p-arte . dps, direi,
tos- que ··~ eoas~itni;ção ·fede11al: lhti>affi-ançài.•n•q .< 1:, 

As condições dos elegendos.,. t-endo:-;sido .G.etermi- > 
'nada:s pelas •constitljl'iç&es .. dos Estados .co)ll menos 
•exac~ittão · e e:uid.ad'õ·, •e sendo po.r ontrarpaFte ' mais 
susceptíveis -de uniformidade , com toda.,a r'azão a 
Convenção liomóu sobre-si determina-las. Hum re-
presentante dos Estados-Unidos não pódc Ler menos 
de 25 annos de idade, nem menos de 7 de cidadão; 
e he além disso ,nccessario que na 'época da sua 
eiei-ção seja habitante do Estado que deve represen-
~ar, e que durante. o. tempo das suas func~ões não 
exercite ' emprego conferido pelos Estados-Unidos. 
Com estas resbrlcções .fica a porLa aberta ao tnere--
cimento de todos os gcueros, quer elle- se encontre 

· 'em naturaes ou .adoplivos .,, .enl! ~·i c os ou e~n pobres, 
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em velhos on en1 moços, em protestantes ou crtl ca-
tholicos. 

~ O tempo por que os representantes devem ser 
eleitos he o segundo ohjecto que cumpre ·exa-
minar. 

Para julgar da conveniencia-do artigo respectivo 
da nova constituição; he neeessario ponderar duas 
cónsas: primeira , se as eleições biennaes são su:ffi-
cientemente frequentes para que a liberdade não 
:fique em perigo; segunda , se ellas são· nece·ssarias 
eu uteis. 

I. Sem que o governe em geral tenha com o povo 
communidade de interesses, não póde· haver liber-
dade. Ainda mais : he essencial que a p_arte do 
governo que vamos examinando esteja em imme-
dia.ta dependencia do povo, e que esteja com 
eHe em sympathia perfeita. Om, a frequencia das 
elerções he o unico meio de seg~u·ar esta sympathia 

• , e aquella dependeucia l qual seja porém o gl'áo de 
frequenci'à, absolutamente necessario para est·e cf-
feito, he o que não pó de determinar-se com preci-
são, porque isso depmíde de hum a multidão de 
cil'cumstancias diifel'entes. A experiencia he a unicà 
]mssola em que possamos fiar-nos, para errarmos 
o menos possível ei:n tão incerta derrota. 

Como o systema pelo qual se substituio a repre-
sentaçao á reunião pessoal dos cidadãos era mui 
imperfeitamente conhecido pelos antigos, só na 
histoda moderna he. que podemos encontrar exem-
plos que nos instruão; mas, para evitar h uma dis-
cussão ~ni vaga e mui diffusa, melhor será ·restrin-
girmo-nos áquelles qne nos são melhor conheeidos, 

-
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e que t.em com o nosso caso particular mais com-
pleta analogia. O }>rimeiro que se nos offerece he 
o da casa dos communs em Inglaterra. A historia 
deste corpo, anteriormente á epoca da Carta Magna, 
he tão obscura , que não podemos esperat• della 
grande soccorro (*)-: mesmo a sua existencia he 
objecto de questão entre os sabios. Os mais antigos 
monumentos que nos ·restão dos tempos posteriores 
/J Carta Magna pt·ovão que os parlamentos devill.o 
reunir-se todos os annos; mas não que devessem 
ser eleitos annualmente : e mesmo estas sessões 
annuaes estavão tão dependentes da vontade dos 
reis, que não et·a difficnltoso á sna ambição imagi-
nar pretextos para interpor entt·e ellas perigosos e 
longos intervallos. Para remedim· este inconveniente, 
decidio-se no tempo de Carlos li. que os interval-
los nunca poderiã·o estender-se a máis de tres annos. 
Por occasião da revolução que collocon Guilherme 
UI. no trono, tratou-se esta questão· mais a fundo, 
e ficou por huma vez assentado que a frequento 
convocação dos parlamentos era hum dos direito3 
fundamentaes do povo. Outro estatuto, promulgado 
no mesmo reinado alguns annos depois, deu mais 
precisa significação ao adjectivo frequente que allu· 
dia ao período triennal; e por esta interpretação se 
assentou que, dentro de tres annos depois da' tet·-
minaçao de hum parlamento, outro devia ser con-
vocado. A ultima mudan'ça de tres para sete ,annos 

(•) O autor parece pouco instruido da historia . de Ingla· 
terra. A Carla Magna foi concedida por João Sem-Terra; e a 
p;'Ímeira admissão dos commnns no parlamento hc do tempo 
de Eduardo "I. que he muito pos t'erior, por~ue l'oi filho de Hen-
ri~ue III. . · 
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teve lugat· no pr·incipio do seculo dezoito, por oc~a
sião dos sustos a que deu lugar a successão da casa 
d'Hannover. · 

Vê-se por estes factos que as eleições tl'iennaes 
forão sempre em Inglaterra o maximum da frequen-
cia que se reputou necessaria para lÍgar os repre-
sentantes do povo aos seus constituintes. As,sim, 
se pelo grito de liberdade que Inglalerr·a ainda hoje 
conserva, não obstante as suas eleições scptennaes, -
e apezar dos ·oull·os vicios_ da organisação do seu 
parlamento, não p6de pôr-se em duvida que, res-
tringindo-se a tres o ,período ae sete annos e fa-
zendo-se ao mesmo tempo as outt·as reformas con-
venientes, a influencia do povo sobre os seus repl'e-
sentantes cr·esceria até tornat·-se satisfactoria, por 
muito mais for·te razão devemos pensar que as elei-
ções biennaes, com hum systema federal, não iJodem 
ser insullicientês para obtel' a dependencia '. tão 
essencial em que a camara dos repl'esentantes devG 
ficar dos seus constituintes. 
- As eleições em Irlanda forno ate estes ultimos 

tempos reguladas pela unica vontade dos reis, de 
Inglaterra, e quasi se não renovavão senão por oc-
casião da exaltação de cada novo soberano, ou por 
occnsião de ·otltt·o motivo igualmente importante. O 
parlamento (rue começou com Jorge II. , continuou-
dm·ante todo o seu reinado , que se estendeu a co usa 
de 55 annos. A unica dependcncia em que o repre-
sentante eslava do povo, consistia no direito que 
este tinha de preencher os lugares vagos, c de 
fazer h uma reeleição geral, quando algum aconte-
cimento noLavellhe dava octas.irro: e mesmo quai1do 

-
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o: padameQto' irlandez tivesse toda à vontade d~ de-
fender os direitos dos seus coJ.ilstituin.tes··,. a ·possibi-
lidade de o fazer estava terrivelmente peada pelo 
poder lila corôà' que lhe prescrevia os ohjectos a as 
suas cTe~berações. Afma'l, porém, forão quehradas 
todas estas cadêas; e actnalmente são os membros 
dop.arlamento .de Irlanda eleitos todo~ os oito annos. 
A e!Xperiencia Nos fará ver os effeitos desta refor.nla 
parci•al: mas este exemplo de Irlanda para pouco 
póde· servir-nos; a unica consequencia que delle 
póde tirar-se he que, se com tantos e taes obstaculos 
o povo deste paiz ãinda assim conservava alguma 
sombva de liberdade, as eleições biennaes lhe segu- _ 
l'anião toda aqnella q~;~e p6de resultar da intimidade-
das: relações entre o povo e os •seus representantes. 

Olhemos agora. para mais perto de. nós. O exem· 
pl(') dos nossos Estados, qu:andh coionias:,· merece 
particular attepção; e por outra parte h e-nos tão co-
nhecido, que pouco será preciso que a seu respeito 
IlOS estendamps. O systema representaLivo estava 
estabelecido em todos os Estados, l)elo menos quan-
to a hnm dos ramos da legislatura: ' só os períodos 
das eleições. erão differentes-, estendendo-se nas diffe-
rentes Estados de h.run anuo a sete. E-teremos nós 
motivo de pensar, reflectindo no comportamento dos 
representantes do p.ovo, anteriorm~tnte á revoluÇão·,_ 
que eleições biennacs tel'ião posto a liberda1de em 
perigo? A coragem que se desenvolveu no principio 
da guerra, e que triumphon de todos os obstaculos 
(.)ppostos á illdependencia, he boa prova de que havia 
entt·e nós assnz liber.clade pat·a lhe conhecermos o 
valo11 , e pa·t'U nos inspirur tão ardente desejo d'e dú-
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lh~ m!l.is> ;eehvê'àió"nte· ·eX:tetlsM'. Esota- observiu;ãa 'ha 
tnôJ•app-Hca:vel l M' tófonia's' 'eb-·qtte ·às 'eleiçõies~ ·e~!rd' 
màiÚ~r.ifs·, co'rrro ãq_iiellas :e~'qtie eJlas'erão D:l~is frêli 
q'iüintes: · A1 Vir~irlift.foi' o'primeitb Estado quê'otíshu 
resistir· ltbe~tá'nietíte ás 'usürpáÇões'clb padáin,en'td 'à'á 
Gxi~:...Bre't~nha; assih] t!~m1ó'~fo·~ 'tâm'll~irt' ' o' ptibnHro 
«'{ue . por 'hhin: acto puhlico ad'ó~tou e' ptoject'o da 
ind'épérldenci'a ': \1'ãh ohstarlfe isto, se ilie não en:.. 
gáno, ênt Virglnla erão as 'efeiçõe·s séptetm'aes .. Não 
cit'0 o e~sillplo' des(e 'Esúdb· ~orqúé lhe reco'nheÇá 
merecinnln'tb pa'l'iicutar j'ao tdutrar'ío 'esto'l't'pem pé~
suad'i'do que: âs 1Círcumstahcil:rs a qae' à.fVirg}oia''de-
v~u. tér tido a priorid'~de h a rev·ol'ução que 'po{con-
duzío 'á '"iitdep·endenda'; forã'o Íiiteir'a~::ildriíe'' castiaes. 
Ainda menos me pet'SLlado de ([ué' se· deva âefendér 
o systema das eleiÇões septennaes, pot·que visivel-
mente devem ser mais frequentes; mas quero sim-
plesmente que se conclua que se o pet·iodo de sete 
annos não teve nada de pet'igoso para a liberdade da 
Virgínia, muito menos pó de esperar-se que o tenhão 
as eleições biennaes: 
- Apontarei ainda Lres circumstancias que servem 
de fortificar a autori{Ia·d~- de~tes· exemplos. Em pri-
meiro lugar, a legislatma federal não eleve ter senão 
huma parte elo suprerno poder legislativo, que o 
parlamento de Inglaterra exet·cita em toda a sua ple-
nitude, e que, com pequenas excepções, era exet·-
citado pelas assembléas coloniaés e pelo parlamento 
da Irlanda; e h e regi' a geral que, cmteris pm·ibtts, 
quanto mais limitado he hum poder, tanto menos 
perigo h a em estender-lhe o tempo por que 'deve du-
rar. Em segundo lugar, já se fez ver que, além da in -

• -
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fluen~ia do povo ;sob r~ a .legistur~ fede~ ai, .dobde de" 
re resul~ar a esta asse111hJéa a. mesma res~ricção q.ue. 
ªos: outros ,cqr.po~ l!}gisl&tiv.os, ter:á ella de lll,ai:tt ~ . a 
majs sobre si a vigilancia das differentes Ieg~sla~ur.as 
ço,llateraes, o ,que os outr.os corpo~ legisla.tivos, nã~ 
te~. Finalmente, não p6d{\ haver comparaç~o entre 
os meios de que poderáõ dispô r os . n;1emhros mais 
p!jrn~anentes do governo, se delles qui.zerem fazer 
pso para desviar a casa dos representantes das suas 

· 9hrigações para com o po,vo; e aquelles por que .po-
dem in.fluir sÇJbre ella as legislaturas particulares; 
de maneira que, com muito menos meios,(J.e ahu,sar, 
a c.amara dos representantes não só terá ~enos tcn · 
tações de o fazer, mas será além disto mais vigiada 
para que o não faça. 

I .. 
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Talvei alguem:se terrha lemht•ado do axioma po · 

pular: Ollde acabão,as eleições annuaes começa ~ ty-
rannia. 'Se he geralmente verdade que os dito3 que 
passão a ser.proverhios são geralmente exactos, ·tam· 
hem não he menos ·verdad€ que podem ser mal 3}J-

}Jlicados. No caso de que se trat~ temos a prova. 
Qual he Ô fundamento desta observação proverbial? 
Naturalmente i1inguem haverá tão ridículo que pre· 
tenda que existe relação natural entre o curso das 
estações ou do sol e o período durante o qual a vir-
tude humana póde resistir ás seducções do poder. 
Felizmente para o genero humano, a liberdade a 
este respeito não-está circumscripta n'hum espaço 
de tempo invariavel; antes póde receber todas as 
modificações resultantes das differentes situações 
e circumstancias em que podem achar-se as socie-

, dades civis. ' 
A elelção.dos magistrados pódeser, e temeffecLiva• 

-
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mente sido renovada, segundo as conveniencias, to-
dos os annos, todGs os mézes, todas as semanas e 
mesmõ todos os dias; e se a regra pód'e ser me'no~ 

·rigorosamente observada · n'hum ponto, porque o 
n~o poderá s~r ign;jlmen~e ?~ . outro r Se se exa-
mmão os pel'lodos estabeleCl<los entre nós para a 
eleição do ramo mais numeroso das legislaturas par-
tiçulai'es, não encontraremos nas constituições res -
pectivas . tp,ais' 'Hniforr:pi~ade a este respei~o d,o que 
nas eleições dos outros magistrados civis. Em Con-
necticut e Rhode-Island as eleições sao semestl'es ; 
em todos os outros- Es-ta-d0s p-ão annuaes, á excepção 
da Carolina do Sul, onde são hiennaes, do mesmo 
modo que na constituição que se di seu te; ·de ma-
ncira 1!_(11ilé a ,d'ilf>e.llen.Ça cnl;re,~ a.s épo.~as ,l.h·ais- p~:0xi

ma~~e as·mais r~mota.s b.e ~.@IDOI<el.íl·l'l.le · f.J.H'att'"(!J e hdnb 
NÜ10 seria coml!~t~J-t>{ácil pr<ma·nA:.tle ~s- -Está,dQ&. Cen~ 
nec.ticut . ou Rh0,de~ Islaud . s·ão meffu·ml' ,g~'wermfl,d.os·,; 
ou goS"ão de mais libe~dade 1 d0, que .a, Gár0l-ina , do 
Sul;· o q:ue impor;ta o.mesn11q1 q11e as diifjilren~a~ rill.s 
épo<fas das-·eleiçõ.es estalil.~lecetn . a· esh3>respaiba (1i:ffe ~ 

ren&a -reali enllt'e· estes, e· o:s, out.rps .Es~ados .. 'l!l,, ·l , i I . . 

r :Pr.lircwrando o& diifferentesn1').-Qti,v·os désta ·doutrJna1 

não .vejo senãtD, ln~m, e. esse1 s-em i·applicnçã.0·-, ·aJgn., 
ma, ·P~ra o nõ~S.Oi ·e a se. A .-€1.1shitM~P d mpor.úante1, 
tão·\g;eralrhenle recebida .na,nA,rperica•, icmliz·c Jmnút 
o.~nsLituição es.ta·lieleaidaJ·p'elo'; povo·,, á lif~nl;p! govep, 
.no nao·. pódé. ·faa;er · llltet·a~ã@, e·huma:,· lei e~tabde'" . 
. cid~ pelo g<lv.ernd, que •aUe tnesmo·póde a-Iterat co• 
m,a; ,qu.izer•, parece, olÍ n~O' ter sido bem cenheci-da~ 

· ou ter sido menos respeitada em todos os, olJIÍI)ros·pah 
zes. Tem.-se g.eralmente. pehsad(i) _q:ne, oh de quer que 



o .st~pjremo poder legislati;vo reside, ·reside igualmen~ 
. tej o- .diveito de alterQn a:fi6Fmn do go\;eru'u:r·:•mesmo 
em lil!lglatenm, ,onde os•rprincipios de)iberdade oi., 
V-il e pe.H~ibà , tem sido mais diséuLidos.; e ·onde. mais 
se; ouve fal~ar · de, lilireitos constibucionaes·, ·a .aut'eJ.!i-
{lade do p~rlámento he ueputaJa tãe· abso1utã ,etiÜi-
~nitada·, a re-speito ·da e.onstitui~ãb ,. com& ·a d·esp~ito 
dos ,objectos de' legislaÇão ordinaria; àdc.fa€llio; Il)lii-
t"as vm~es ostl~·t~inoipios fmndamentaes do· ge-v.eFBo- fiem 
s-i·do ·mudadqs pou. a-cbos legi~lati;vos. As épocas das 
eleições1em pdrticnlar tem sido .. mt'li.tas v~z-es alter.a-
d'as 'pel~ sirnples autoridade do parlan1ento :. t~lb~ma• 
mente passárãe para ·septennaes de biennaes que 
dantes. erão; e pelo mesmo· acllo que introdu~io êsta 
liJ.Ud.ança; se ·concedeu a. stmesmo o parlametüó ma:is 
quat!'o at~a'os ·d~ eil;ercició ·além do. período pana que 
tinha sido nomeado. Assustados ,destas 'operaçõ~s,, os 
a-m~g.os ela libe.rd·ade', · ~_Oiilsi.dciat~do >~à!Tr~:ltiJtrOmr.-i•à . das 

.( cleiçõe's como• a1 pedra angular .de h\un gove~DI'l·livre; 
tratárfi@'.•de· pt•eotmar 'a~1gnll1 Iwv.o meio de dcfensa 
eomttla o perigo de que ·a l:iberdalle lhes p avecia- amea-
ça~Ja: ·e éomo ella ·nao se ·acha.va prategida .,:-.eorotl · 
ant·re nós, por huma toDisti<imiçã.a snperiOA"ao poder 
!lo governo', ,foi-Lhes 1precisd; imaginar. algunu ·outno 
mero de segm•ança; ·Na.du lhcs.pancpen•.mais ·seguro 
d:o. '€fUC ·cons·agrar a• expressão db,1hÍlm periode. ·de 
ten)po simples e familiar a te~lo ·· o mundo, como 
e de h11m a.nno, .r1uranbe o q~"lll• o 1perigo· das: inno, 

· vaçãesrpodti's·se· ser julg\ador o voto nacionaLre'CO•nheí 
ciclo, ' e· os· csforç.os dos bons cidail·ãos reU1tÍd6s, , Fp,i 
por6anto . para .. oppôr : algum .obstaaulo· ás, ,usu~p.açQ.!\\S 

SUOCCSSiNaS de hum-governo rhlim~tad'o quo. Se!procu-

-
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rou estabel<ict;~r o principio de que o governo avan-
çava tanto maisrapi~amente para a tyrannia, quan-
to mais se' apartasse do período annual na época 
fixada 'para as eleições. ~tas que necessidade ha de 
applicar este remedio ao g.overno federal que se acha 
li~it~do pela: autoridade superior de huma consbi-
f'ui;ção inala'eavel? Podet·á alguem pretender que a 
liberdade da America, por eleições biennaes, inva,-
riavelmente determ·inadas na nova constituição, não 
está ma-is bem defendida do que a de qualquer ou-
tra nação por eleições annuaes, ou ainda mais fre-
quentes,: mas sujeitas ás mudanças que lhes podesse 
fazer o poder ordiriario do governo? · 
. A segunda questão que deve examinar-se , he se 
as eleições biennaes são necessarias ou uteis; porém 
est.a fica decidida affirmátivamente por duas consi-
derações muito simples. 

Nint,ruem p6de ser bom legislador sem unir· a in-
. tenções puras e juizo ·seguro algum conhecimento 
dos objectos sobre qae deve legislar. Hum a. parte des-
tes conhecimentos p6de adquirir-se por meios âe in-

-formações que se achão ao alcance d~ todos qs ho-
mens, quer sej:ão de vida particular, quer occupem 
empregos publicas; outt·a parte porém s6 p6de ad-. 
quit·il·-se pela experiencia dos empregos que exigem 
o uso delles: donde se segue que a duração das func · 
ções deve ser proporcionada á extensão dos conhe-. 
cimentos praticos, nece~sarios pat·a bem as desem-
penhar. E como -na maior llarte dos Estados os mem-
bros do ramo mais numeroso do corpo legislativo 
são eleitos pot' hum anno, p6de a questão reduzir-se 
a· estes termos: Se em menos de hum anno senã~ sup· 
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põe que se possão adquirir os con~~J\'"ifG~-. 
s~rios ·para a legislaçã? dos E4~'*bã~ ~~~á l(,~~j ~~\. 
rwdo de dons annos mnda ~~ccssarw para oh- ~ó\\ 
ter aquell~s que exige a l~~s~ç.ão f,. ederal? A sim- ~:ô 
pies exposição da questão uil a resposta que de- 1il . 

. ve ter. . . 0/fJ.•., · f t.~ ... 
Os conhecimentos que se requer~ ' _;;;.r:-~ 

lação de hum Estado limitão-se ás leis existe ntes, que 
são uniformes em todo elle, e do todos os cidadãos 
conhecidas com mais ou menos exactidão, e aos· ne-
gocieis geraes do Estado; circumscriptos em muito es-
treito circulo, e ohjecto da attençã~ e da conversa 
familiar dos habitantes de todas as classes. Colloca-
dos. em theatro muito maior, os legisladores dos• Es-
tados-Unidos tem muito dHFerénte p.apel quo desem-
penhar'. As léis, em vez de serem uniformes, va.rião 
em cada Estado; e os negocias publicas, dissemina-
dos em huma superficie immensa, diversificão infi-
nitamente, conforme ·os negocios locaes com que se 
achão ligados,. e não podem, sem muita difficuldade, 
ser conhecidos exactamente senão em huma assem-
bléa central, onde os deputados de todas as partes 
do imperio reunem os seus conhecimentos particu-
lares. Cumpre portanto· que os deputados de,,cada 
Estado tenhão, pelo menos., conhecimentos geracs 
sobre os negocios, e mesmo sobre a legislação de 
todos os outros. Como se podem esperar leis sabias 
e uniformes sobre o commercio exterior, se aquelles 
que as fizerem não tive1·em conhecimento do com-
mercio, dos portos, dos usos e dos regulamentos dos 
differentes Estados? Como se póde regular o com-
merçio ~ntre os .Estados, sem conhete\' a sua sitml -

-
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- çã·~ •r.eiativa a ~s-tos e ~:nitro&' ml!liitos resp'€itos il. (j!o·mo 

t>ol;lem estabclecet•-sei t'ributos corh ·a prudenda que 
· o caseexjge;·e como lie possiv.el arre·cada-lbs devida-
mente; sem sé •ter at~enÇão ' ás diversas leis ·e circnms-
tanci.asr·loeaes qne lhés •sãcr relativas nos diffet•entes 
Estados? Como p6de havet· uniformidade nos re'gu-
lametitos das gnal'das na'Cionaes sem conlíecimento 
das circumstmllcias intet1l1as . por 'que: h uns Estados 
àtverslficão . dos o.utros? Taes .são os ·principaes .ob-
jectos de legislàção federal, de qúetos repres'elllbantes 
devem ter miúd:.i infovmação: os objectos menosno-
taveis· exigem tambem hul.n gt'áõ 'de instrucçao pro~ 
pórcionadd á sm1 importancia e á sua difficuldade. 

He certG" qtÍe · t"Ódas estàs ·difficuldades hão-'de. ir 
· gradualm!;lpte diminuindo. ·A parte mais ardua 'do 
trabalho he a 'conveniente inauguração do 'govemo, 
e a primeira redacção do codigo federal : os melho-· 
ramentos sucÇessivos deste primeiro esboço VãO sen-
do todos os dia~máis fuceis e menos numerosos; por-
que os novos agentes do governo irã'o sempre achan-
do nos trabalhos de seus anteoessot·es nó.vas instruc- -
ções, ·sempre faceis e sempre uteis. Os negocios da 
Uüifio cada vez irão inspirando . mais· attenÇão e cu-
riosidade aos cidadãos; e hunia communicação mais 
frequente entre os differentes Estados, esiÍalhará por 
todos elles mais luzes sobre os seus negocios recipr'o-
cos; e it·á assimilando cada vez rriais as suas leis e 
costumes. Assim mesmo, a legislação federal exéede-
rá ·sempre assa-z considerovelmente tanto em novida-
de como em difficuldade ·a legislação de qualquer Es-
tado particu1at', pat·a exigir mais loügó exercicio.na-
quelles que exercitarem suas funcções. · 

... 
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' Hum ramt~ d:(;n:~onheoitnentes -qi.1é aind~a --n:ã;o ioí 

mencionado.,. C•(fU,e nãl(,) h:é menos neoesslu·ite·iao •:rept'6• 
seruante feueral, :he o dos negeeías ·estra•ngeír(YS. 'Pa.-
ra"p.Oà:el"r<igular o nass~ eem.J.lne>rcio, hc preciso qt'lé 
elle conheça os tratados ent.t:e os Estados-lJJaid·ós' e a•s , 
outras n.a.ções ---mesmo. a systema político .e· as leis 
destes n141i.m:os; p.orque . á consi-iil,eração do go:verno 
fedcral ·dé:vem ser su~meJJti·das to~lils as questões, 'l'fl" 1 

iatiyas ao direito .elas gentes, <(lrme podem set•' d.ed'di:. 
das JHlJ' leis ·nacionaes; 'H~ .certo que a c·amara dos 
rept'.esen.líaptes não ·de~e te•· pal'te imm'ediatamente 
nas negodaç5es e estipülações com as p·ot'ént:iàs es-
t,ran.geiras; m.as, · em c.onseq·l'lencía da re1açãó que 
necessariamente· existe entre todos os ge'neros de ne• 
·gocios puhlicos' h e força que ossurnptos de setne-
lhante natH>reza e<xijno muitas vezes a aHenÇiió tlo 
.corpo legislativo, e ni\0 }itissão de_;~.s~~' 
oper-ação. Algt'lns·. destes · cbn~~:.í~"l;oJJ~=ae&.Fe,é'úr~
tamente adquirir -se pelo es~l,~"e ·no sileaci1> do ga 4 .() ~~ 

·hine~e: màstha muitos ·qne 6-'ê h.abitô. :'dos ~~gocios ;;~!)\ 
puhltcos pó'de dar; e o me!H. · ew·de adquirir h uns 
·e entreis he o exercício pess" ·f~ões 1l9~~ ~ ..... 
·ti v as, e a observação attenta do ~~,f·~1. t~ tli~~,.,.·r 

Ha ~inda outras·considerações de· tnéVfor ifilipcf;_ 
tancia, mas que por isso não são indignas 1 de atten'-
ção. A distancia a que devem achar~se alguns repre-
sentantes, pó de ser parte, · attentas as di.fficuldades 
da viagem, para que muitas pessoas, áliás mui c.apa~ 

zes de desempenhar a honrosa missão de represen-
tantes do povo, a não aceitem, se a sua- :düração fôi· 
]imitada a hum anno. ·o excmpio ·dos deputados ao 
congresso actual ·nao póde set•vir de regra. He certo 
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qu~ slio eleitos todos os annos; mas a sua reeleição 
he considerada pelas assemhléas legislativas particu-
la.res quasi como cousa de direito; e não acontec\3· 
rá a mesma cousa quando o pov_o eleger directaiD:en. 
t~ os seus representantes . . 

Acontece sempre em todas as assemhléas delibe-
rantes que hum_pequ.eno numero de membros dota-
dos de talentos sup.eriores, chega, por assim dizer, 
a perpetuar as suas funcções por meio de reeleições 
frequentes; e que, abusando das suas vantagens, se 
faz em certo modo senhor dos negocias publicas, e 
mesmo propenso a servir-se desta vantagem. Ora, 
quanto maior fôr a proporção dos membros novos. _ 
menos ,instrucção haverá na maioria da assembléa; 
e portanto mais exposta se achará essa maioria a ser 
colhida nas redes qn~J l.he armarem os membros pre-
ponderantes. Esta observação he extensiva á relação 
que houver de existir eptre a campra dos represeRr 
tantes e ·o senado. . . , . 

Hum inconveniente annexo á frequencia das elei-
ções , ainda nos Estados par.ticulares quando' elles 
são ~xtensos e s6 tem ·hnma sessão legislativa por 
anno, he que as eleições defeituosas não podem ser 
examinadas e ànnulladas assaz a tempo para que as 
decisões recebão o seu devido elfeito. Os membros 
admittidos em vil'tude de poderes obtidos pot· meios 
illegitimos, estão certos de conset·var-se o tempo 
de que precisão para obter o seu fim; e, por isto mes-
mo, tanto maior será a tentação de obter por meios 
illegitimos podet·es irregulares. Daqui se vê que se as 
eleições para a legislatura federal viessem a ser an-
ptpes, graves inconvenientes poderil\o vir a verificar-
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se, sobretudo nos Estados mais apartados: como ca: 
.da cam,ara julga c deve julgar das eleições, elegibi-
lidade c poderes dos seus membros, quaesquer que 
fossem os meios empregados para accelerar a deci-
são das questões contenciosas a este respeito, sem-
pre se deveria passar tão grande parte do anno até á 
expulsão do membro illegalmente eleito, que o receio 
de s.er expulso fraco:ohstacu1o offcreceria ao emprego 
das manobras illicitas para obtet• hum lugar no cor-
po legislativo. 

O t·esultado de tudo quanto até aqui fica dito h e que 
as eleições biennaes, em relação aos negocios pnbli-
cos, devem ser tidas pot• uteis; em relação á liberda-
de," por destituídas de perigo. 

:ro~ro 11 . 
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I ' 'CAPITULO LIV. 

Continuação do mesmo ohjecto, Do modo da representação, 

(PO!\ Ml\, JAY,) 

:·O segundo objecto que deve examinar-se relativa-
mente a camara dos representantes, he o numero de 
membros que cada Estado deve mandar; ora este nu-
mero deve ser regulado pela ,mesma regra que presi-
de á imposição dos tributos directos. 

Ninguem nega que o numero de representantes de 
cada Estado deve ser pl'oporcionado á sna popula-
ção; e tamhem se admittir·á sem grande difliculda-
de que a mesma regra deve presidir á repartição dos 
tributos directos, ainda que neste nllimo caso por 
muito diiTerentes motivos. No primeiro caso Lem a 
regra por base os di1·eitos dos povos, com os quaes 
se acha em immediata e natural relação .; no se-
gdndo funda-se na proporção das riquezas, de que 
a vopulação he medida sempre inexacta. Porém, 
não obst~nte a sua imperfeição, hc assim mesmo a 
regra menos defeituos·a que p6de pôr-se em uso, e tão 
de Íl'esco sanccionada por todo o povo da America, 
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liftle não e11a plilssivcl, )sem grande escancble, que a 
.Colllvenção lhe negasse a preferencia. 

Jst•o posto, talvez se o•bjecte ainda: a Se a popu- · 
« b:ção he a medida da representação, t·ambem ·os 
« escra~'OS ficaráõ inclui dos no censo do mesmo mo- -
<< do que para a reparbição dos tribut.os. Mas os es-
« cra;vos são propriedade e não pessoas: quando se 
« trata de tributos, justo he que sejão contados, 
« porqMe o_s tributos _recahea1 sob~r~d.=._de; 

« porém quando se trata de r . ~~~~· ff'f ·~ 
<< vem contar-se as 'Pessoa~ :~~&rM essas líe rWcl"41./ 
<< podem ser representada &' , · ó 

EÍJS-a.qui a ohjec-ção con oda a sna força possi ..l t.n 
v.el: tratarei de respond:c·r- ·.. cow toda 11 sinoeri- 11> 

aaue.. ~I&t.WTHi0~ 
Rece,nhecemos, diria lm1n h-ah~-

a representação he mais particularmente fundada · 
sobre o num.ero das pesse.as, e os trib.utos sobre a 
somma das propriedades; .e concordamos na appli-
cação desta distincção aos es·ct·avos: porém he falso 
que os escravos sejão sempre considera·dos como 
propriedades, e nunrca como pessoas; ou pelo me-
nos he facto que as nossas leis os considerão ora co-
mo pessoas, ora como propriedades. Fot·çado a tra-
balhar pat·a seu senh~r e não para si- podendo ser 
vendido e peado a cada momento no exercido da 
sua liberdade- sujeito a ser castigado corporal-' 
mente segundo o capricho de outrem, o escravo pa-
rece degradado da dignidade humana até cahit• na 
classe dos animacs il'l'acionacs, que são propriedade 
elos homens; porém, estando por outro lado debai-
xo da protecção da lei, ctue lhe affiança vida e mem-· 
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h.ros contra· as violencias de todos os outros, sem 
cxceptnar o proprio senhot• da l)na liberdade e tra-
balho-:- punível pelas violencias 'que elle mesmo 
commelter contra·. os outros, o escravq he evidente-
mente considerado p,ela lei CO}TIO memhw da socie-
dade c não como creatma inacional- como ptl~Soa 
moral, e não como ente passivo, fazendo parte da 
pt·oprieda-de de seu senhor. He pois com toda a razão 
que a co.nstituição federal attrihue aos escravos hum 
caracte~ mixto do pessoas e de propriedades. E tal 
he e:ffecLivamente o seu caractet', e o que lhe attri-
huem as leis que-nos governão, e que devem servir 
de base á decisao da questão; poeque he realmente 
com o pretexto de que as lei~ fizerão dos negros pro-
priedade ·.dos bt·ancos que se recusa faze-los entrar 
por inteit·o no calculo da população. Se huma nova 
lei viesse t•estituir-Jhes os seus direitos p·erdidos, cla-
ro esta que os escravos terião os mesmos direitos 
que os brancos a serem representados. 

J\inda debaixo de outro ponto de vista podemos 
cncarat' a questão. Ninguem ha que não admitta 
(jlle . a população he a base menos imperfeita para 
a imposição dos tributos e a unica medida exacta da 

- representação. Isto posto, seria por ventura impar-
cial ou consequente o procedimento da Convenção, 
se tivesse reCllsado aos escravos a qualidade de pes-
soas, tratando da rcpresentaç!'io, e se só lha tivesse 
restituído para a imposição deste tributo? Não se 
queixarião os Estados do Meio-dia de hum systcmá 
que, para lhes impôr encargos, dá aos escravos a 
qu3lirlade de homens, e que só lh'a recusa quando 
~~ copçeder-lha teria resultado v-a ntagem il essea 

/ 

.> 
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rqesmos Estados? Não he cousa hem propt·ia para 
ca~sar espanto ouvÍt' que aquclles que reprehendem 
aos Estados . do Sulle.is harharas. qu_~S~ão :cus 
semelhantes da condtção de r NfJõ§o~~~t~ . ._ _ 
do-os como propriedade .~\s , são ~Fine_s . ~ 
missimos que sustenlão ~H~-~~ governo ,federal ·lhest'.?o 
_,. •• c;.;;:;l . _, • fi Ç,o uevc tmprmur este cara er amua com maiOr orça -~ 

do c1ue a~ ~eis, de que co .. . ~jpnta razão se mostrao fl:l-
escandahsados? 1 . /.f/ · f . <'t'l\1,10{'"~ ..?'""'' 

R d I I ~~ A •• \.o v,_=·· espon er-se- 1a ta vez que u· · · .. - ~ 'li'· 

fl.uem na rept·esontação dos Estados que os possuem; 
que não tom parte na votação, e que não accres-
centuo valor algum addicional ao velo de seu se-
nhor: porém entao como serião elles tomados em 
consideraçao na estimação federal da rept·esentação P 
Excluindo-os inteiramente, a constituição se con-
formaria com as proprias leis para que se appella, e 
por onde se pretende que ella deve guim·-se. 

Hnma unica observação podel'1'1 servir de t·esposla 
á objecçrto de que se trata. He hum dos pt·incipios 
fundamentacs da nova constituição que o governo 
federal deve regular pela populaç;io de cada Estado 
o numero de rept·esentanles que elle deve mandai'; 
e qtH~ estes l'Cprcscntantes devem ser eleitos pelos 
cidadãos a quem as leis particulares ele cada Estado 
tiverem conferido esse direito. Talvez não haja deus 
Estados, cujas leis sobt·e o, direito de votaçao sejão 
conformes. Muitos differem essencialmente a este 
respeito; mas não h a hum só, cuja constituição não 
prive do direito de votar hum certo numero de ha-
bitantes, posto qne comprehendido no censo, por 
onde se calculou o numero de reprcsenlantcs que 
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cada Estado deve dar. Em consequencia disto, claro 
está que os ~stados do Sul poderião retorquir a 
objecçllo, insistindo na observancia do princÍpio es-
tabelecido pCla' Convenção, ·em conseqúencia do 
qual se Jião deve attendcr ás leis particulares dos 
Estados, relativas aos seus habitantes; é exigirião 
por consequencia que os escravos fossem por intei'ro 
admittidos no censo, á semelhança do quê acontece 
com aquell!:Js hahitantes a quem os outros Estados 
não concedem .. todos os direitos de ddadão. Não 
obstante isto, não he a observancia rigorosa do prin-
cipio qne os favorece o que elles exigem: tudo o 
que pedem he nos se"us adversm·ios a mesma mo-
deração. Sejão os escravos considerados. debaixo de 
hum ponto de vist<~ pat;ticular ; e adaptando-se o 
eXJJcdiente proposto pela Convenção, que os consi-
dera como pessoas, mas collocadas pela servidão 
abaixo da classe de cidadãos livres, fiquem os. es-
cravos privados dos tres quintos dos seus direitos 
de humanidade (*). · 

De resto, ·para defendermos o arligo da constitui-
·ção de que se trata, podemos. ainda recorrer a ou-
tt·o principio mais obvio. 

(•) Para poder entendei' este § , e em geral todo ,este ca-
pitulo, he preciso ter presente a 3• clausula da 2• secção do 
1 o art. da constituição; que diz assim: 

• Fixar-se-ha o numero de represent antes, c a quantidade 
« dos tributos directos de cada Estado, segundo o numer~ dos 
c habitantes, que se determinara ajuntando os 3J5 dos escravos 
c• ao numero das pessoas livres, inclnindo os obrigados a serviço 
« tempo1·ario, menos os Indios não taxados. Esta enmneraçãQ 
a se1:á !'cita antes do termo de 3 annos, a conta1· da primeir:ll 
c assembléa do congresso, e dahi por diante de dez em dc7t an-
• nos pela maneira por que for determinado por lei. • 
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:Até aqui temos sempre pártido d:a idéa de que 

a representaçãó s6 ·diz respeito ás pessoas, e nunca á 
propriedade. Porém será esta idéa exaota? O govel'-
no não foi tnenos instituÍdO' para defenrlet• a pessoa 
dos cidadãos, do qúe para defender a sua proprie• . 
dad:e; e {l'ertanto, h uma e oútra co:ttlsa devem ser 
igualmente representadas por aquelles que exerci-
tarem as funcções do govm·no. He precisamente 
por este principio ({Ue em alguns Estados, e• parti ... 
ctl'lármenté no de Nova York, hom.a das partes da 

legislatura he part~c~ladrm~~~~gifi~~fl~~-~ · 
protectora da prop.rteu:rr e J7"..{~1:-'esW motivo~ 'e' éi/ijf ;:;· 
pela parte da S(i)Ciedade ,f1. ~ mteressada na su,a · o 
defensa:. Na constituiçãO' e'it~ra:l são os direitos de ~".D 
pr?priedade confia:dos ás *'.·einas pe .. ·ss·oas que os di~ ~ 0 
rmtos pessoaes; e portanto, J~~rtflft~ '[~- .,/'' 
ve fazet· á pro·priedade na esco 1 · ·:~~~~/:f 

-Nem mesmo he este O' uni co motivo v::u·â qtte d:evâ 
consultat• ... se a riqueza comparativa: dos Estrrd·as na 
d:istribnição dos vettJs que cada hnm deUes deve tei? 
na legislatnra federal. Os Estados não s'ão com(i) I(IS 

h1aivitht0s•, f{Ue- ticn!l 11uns sobre· os ouh·os húmUJ dif-
rença resrrltante da S'(!]perioi·ii(lad'e ela ri'q~1eza: 'Se a 
lei nã'@ dá ao cidadão 0pHleBtll' senão humi veho pn•r·a 
a eleiçã0 do seu reP't'csent:mte, a stla fo·rtm~a lhe dá 
sobre muitos outros hum a VBfln'IDncia, por meio . 'da 
qua} elle dirige muitas ve.zes a' st'l'à e~c'olha . .Húm Es~ 
tado não póde let· sobre os outt·os a mesma influen-" 
cia: Nenhum delles influirá jamai's sobre a escolhà 
< .I ,., ) I 

de hum uni co representante de qualquer dos outros; 
nem os representantes elos Estaclos maiores e mars 
ricos terão jamais sobre os dos mais pequenos ·~ mais 

• J 
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pobres outra influencia que não seja a que resultar 
da superioridade do numero. Portanto, se a súperio-
dade de riqueza ou de imp01·tancia lhes dâ dir~ito 
a algqma vantagem, na o lhes h e possível oh te-la se, 
nã'o no ÇtiSO de, I)a representação nacional, lhes ser 
concedido mnior quinhao. A novn constituição differ·e 
da actual, da dé Hollanda e de muitas ,outras seme, 
lhantes, segundo a~ quaes as resoluções do corpo fe- . 
deral devem ainda ser suhmettidas á decisão dos 
membros confederados. Nestas -constituições, ainda 
que os Estados tenhão em theoria voto igual na as-
senibléa federal, vem a Ler de facto differenle inlluen-
cia, porque . as suns resoluções subsequ~ntes nã·O tem 
todas na balança o mesmo peso: mas no plano da 
Convençao as decisões do congresso hão-de rece-
ber a sua execução st:m que para isso tenha lugar a 
mínima intervenção dos Estados particulares. Estas 
decisões hão-de ser formadas pela maioria dos votos 
da legislatura federal, onde cada voto ha-de ter o 
mesmo valor, quer ,provepha ae hum Estado maior 
ou mais pequeno, mais rico ou mais pobre;. do mes-
mo modo que na legislatura de hum Estado particular 
os votos, ind'ividualmente dados pelos repres-entantes 
de condados ou districtos designam,, produzem pre-
cisamente o mesmo effeito, sem mais differença que 
a que resulta do caràcLer do individuo que vota, e 
não do districto que representa. 

·Tal he o argumento que se poderia invocar para 
defensa dos interesses dos Estados do Sul: ainda 
que hum pouco exagerado a certos respeitos, con-
fesso que me parece plenamente concludente -~ fa-
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vor do modo de representação que a Convençao nos 
propõe. 

A adopção de huma medida .commum, para re-
'presentação e tributos, deve ter além disto h uma 
importante vantagem. Como para exactidão do 
censo, o congresso h a-de te11 necessidade de encon-
tt·ar nos Estados, se nao cooperaçao, ao menos dis-
posiçno favora vel, h e de grande importancia que 
elJes não tenhão interesse em engana-lo relativa-
mente á sua população. Se se tratasse somente de 
representação, já se vê que o numero de habitantes 
havia de ser exagel'ado; tr atando-se só de tributos, 
havião de diminüi-lo quanto podessem: su:Smet-
tendo porém ao mesmo calculo hum e outro inte-
resses, ambos elles se contrabalançaráõ, por isso 
que são oppostos, e do seu coniiicto deve resultar 
a imparcialidad~ que se deseja. 

-. 



CAPITULO LV. 

Continuação do mesmo assumpto. Do numero de membros de 
qtte a camata dos representantes deve ser compostá. 

(POR MR, UAMILTON,) 

O numero de repres€t1lantes, não he menes im'_, 
portante que a maneira de elege-los. Pouc.os· rurti-
gos da cqnstituiçao me parecem t:io dignos de atten-
der·-se, tanto pela importancia das pessoas, como 
pela força apparente dos ar.gumentos que o com-
batem. 

Ohjecta-se, em pt·imeit•o lugar, que os interesses 
publicas ficão demasiadamente expostos, sendo 
confiados a tão pequeno num~wo de repl'esentantes : 
pretende-se em segundo lugar que os i:ept·esentantes 
não poderáõ ter sufficietÚe conhecimento das cir-
cumstancias lócaes dos seus numerosos constituin-
tes: diz-se, além disto, que os representantes hão"de 
vir a ser til'ados daquella classe de cicladãos que 
menos sympathisa com os sentimentos do povo, e 
que mais cnpaz he ele procurar a elevação de hum 
pequeno numero de individuas á custa da depressãó 
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de todos os mais: qüei~ão-se, finalgawe.,,.~~ue os . 
inco'nveni.entes~ do nume~~~~~l -
vcnção, J'á tão pequcn <J,. -;~df.~,@~e 1r sendo tocYo~:4>& 
dias mais importantes{(~' consequencia do aúg~ 
m.eat.o da população e s ohslaculos P'ara augmen-
tar pro~orcionalmente uJt~~o tl d?. ~ .l~~,r~r~~·~. 
tant.e.s ( ). ·· .. ,._ ~ n~ rnil!li~J{;~·-:";~·· 

Não ha problema político ~êil'<i'S~ffse~íí~i" de 
soluÇu'o exacta do que a determinação do numetõ 
de membros mais conveniente para h uma àssemblÚ 
lcgislati~·a: he nesse ponto que se nota maior diffe-
rença entre as leis dos differentes Estados; e ~isto 

quer se comparem entre s1i as assembléas respee-
tivas, quer se considere em cada .hmna dellas a 
proporção dos representantes para os representados. 
Sem fallar da enorme differcnça qne se ' observa 
entre os Estados maior~s e o,s mais pequenos, tiHJS 
como o ele Delaware, em que só h a '21 represeliltnn-
tes, quando a carilara de Massachüsetts tem 5oei a 
4oo membros, notarei somente a que se nota entre 

(•) O artigo da constituição, a que este capitulo se Defe~el 
he o seguü,J.te: 

• N,ão poderá haver mais. de hum representante ,por cada 30 
inil péssoas ; mas cada· Estado terá ao menbs hum ; e a tê á 
época da dit:r enumeração, elegeraõ: 
I!aom,pshire. • 3 Dciaware • ~ 
Massc,chusetts. • , 8 Maryland ; 1\ 
Rode-Island 1. Yirgioia ' 1.0 
Connecticut • 5 Carolina septentrional. 5 
Nova Xo'l'k 6 Cat,olina meridional. 5 
Nova J ersey • 4 Georgia. • • • ~ • .. 3 
Pensylvania • 8 

• Para os lugares vagos dará o poder executivo do Estado res-' 
pecti'vo ca1•tas de eleição. • · -' · . · 



-252-
Estados qqasi . iguaes em população. O numero de 
representantes· da Pensylvania fórma, pciuco mais ou 
menos, o quinto· dos de Massachusetts. Nova York, 
Cl}ja população está para a da Carolina do Sul na 
razão de seis para cinco, tem pouco mais do terço 
dos representantes deste ultimo Estado. Ha tambem 
gt·ande dilf~ronça entre os Estados da Georgia , 
Delaware e Rhode-Island. Na Pensylvania estão os 
representantes para os constituintes na t·azão de hum 
para quatro ou cinco mil; em Rhode-Island, pelo 
menos, n.a razfio de hum para mil; e na Georgia 
ha hum representante para cada dez eleitores, o 
que excede infaíli,rc!menle a proporção de todos os 
outl'os Estados. 

Deve lambem observar-se que a propol'ção entre 
os representantes c o :povo deve variat• sesundo a 
população do paiz. Se o numero dos representantes 
na Virgínia seguisse a regra adoptada em Rhode-
Island, seria actualmente de quatrocentos a qui-
nhentos, e denLro de trinta annos não desceria de 
mil: c se a regt·a da Pcnsylvania se applicasse a 
Delaware, a assembléa deste ultimo Estado desceria 
a sete ou oito membros. Os calcÍllos políticos não 
podem fundat·-se em princípios de arithmetica: hu-
ma porção dada de poder póde estar mais bem de-. 
positada nas mãos de sessenta ou setenta membros, 
do que nas de seis ou sete; mas não se segue que 
estaria ainda melhor nas do seiscentas ou setecentas 
pessoas . . Peior seria ainda se o numero se elevasse 
a seis · ou seLe mil. I-I e verdade que a reunião de 
certo numero de pessoas he sempt·e essencial para 
que vossão ter lugar todas as vantagens da delibe•, 
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ra'ção e da discnssão livre , e pava obstar á facili-
dade de combinações contrarias ao bem publico; 
porém não he menos verdade que este· numero não 
deve exceder certos limites, a querer-se evitar a con-
fusão e a desordem, inseparaveis da multidão. Hé 
fado da natureza humana que em'to~U-§,M~em• 
hléas mui numerosas, qualqt.l~ êfi~1, ~ãpt:1~ , ,&, '\,J\ ,J>-1 Tl r f i r"'~ 
das pess~as que a comp~eJf.;~,#~lJre a razão 'h.a-d_e4J/J' 
fica·r subJugada pelas pai , -e Amda que cada CI'" o 
dadão de Athenas tivesse ido hum Socrates·, nein r.n 

-por isso a assembléa dos ,J:lwnit.mses deixaria ·t ~~ . · 
1:11~ j.· ' 

ser tumultuosa. ~~;/ ·~'Lf!JT~~;~. -4 -
Repetirei ainda por esta occasi~----:-;;:~Jtse:py:ifç:-:t'6' 

que já fiz a respeito das eleições biennaes. Pelo 
mesmo motivo por que a restricção dos poderes do 
congresso e a vigilancia das legislaturas particula-
res justificão eleições menos ft·equentes do que a 
segurança publica por outra parte exigiria , poi' 
essa mesma razão o~ membros do congresso devem 
ser menos numerosos do que se possuíssem o poder 
legislativo em toda a sua plenitude, e não tivessem 
mais restricções do que os outros corpos legisla· 
ti vos. 

Isto posto, examinemos as objecções que se fazelll 
contra o numero que se propõe. 

Diz-se em primeiro lugar que poder tão extenso 
não póde ser confiado sem perigo a tão pequeno 
numero de homens. 

Por agora não deve passar este numero de 65 
representantes; mas ; dentro de tres annos, deve 
fazer -se o censo, em consequencia do qual fica1·á o 
m•mJ!ro dos membros do congresso n~ proporção 
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de ltvm por cada trinta mil habitantes. ' Pass.n~os 
mai·s dez tannos ,, deve renovar-se o cGnso; e se 'a 
popYlação se achar augmentada, tambem se ang-
mentará o numero dos representantes na proporçã0 
iúdicada. Não será exagerado o calculo, se se orçar, 
pelo menos, em cem o munero de representantes 
que resultar do primeÍt'O arrolamento; porque, 
c.omprehendendo os tl'es quintos d0s 11egros; não 
p6de suppôr-se que para' esse tempo, se mesmo as-
sim não he desde já, a população total da America 
desça de 'tres milhões de indivíduos. Seguindo O' 

calculo dos progressos da população , d.ev.e ·o· nu-" 
mero dos representantes subir a duzentos no fim 
de 25 annos ; e a 4oo dahi a mais 25; e este ultim:o 
nhmero deve r.emover todos os ·sustos daquelles a 
querri o pequeno nu·mero actual parece muito peri-
goso. ' 

Discor-rendo desta maneira, dou interinamente 
por demonstrado o que mais tarde demonstrarei, 
q:uando responder á quarta objecção; isto he que o 
numero de repl'esentantes ha-qe augmental' nas épo-
·cas designadas, segundo·o methedo prescr:ipto pela 
constituição. Se o contt'ario acontecesse, a ohjecção 
que se combate seria de gmnde força. 

Reduz-se po!'tanto a questão a saber se sessenta 
e cinco pessoás, durante alguns annos, e cem ou du-. 
-z <:~n t as, durante alguns outr0s, poderáõ, sem perigo 
da libel'dade publica, exercitar o poder leg,islativo 
dos Estados-Unidos, sendo elle tão limitado, e achan-
do-se .. tão bem guardado. Para responder negativa-
mente a esta questão he pt'eciso ter esquecido tqdos 
os fac~os ,qne mostrão qual he o caracter actual do 
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po:vo da America, quaes as disposições. particulares' 
das legislaturas, e quaes as · idéas que vogao eq1 to-_ 
das as classes de aidadãos. Não concebo como o 
povo da America, com a disposição que hoje se lhe. 
conhece, e mesmo suppondo todas as modificações 
por que a opinião publica deve passar em conseqnen-
cia de circnmstancias proximas, possa eleger e ree-
leger. de dous em dous annos sessenta e cinco ou 
cem indivíduos, dispostos a conceber e executar pla-
nos de perfidia e de oppressão; como esta conspi-
ração não vi1•ia a ser descoberta e destruída pelas 
legislaturas qos Estados, que · tàntos motivos tem 
para fiscalisar os act0s cl.o corpo legislativo, e tantos 
meios para embaraçar-1he o effeitC!l ; cemo ou já 
agora, ou daqui a pOtlCO tempo podesse haver em 
todos os Estados-Unidos -sessenta e · cinco ·ou cem 
indivíduos assaz astutos para se procurarem a cem-. 
fiança do p(i)VO, e assaz perfidos para que, reeleitos 
por elle ele elous em dous annos, se sentissem com 
<mim.o de o trahir. Sem hum tanto ou quanto.· de. 
espírito prophetico, que ou me não lisonjeio de pos~ 
suir, não he possível prever os effeilos d:t muda11ça 
das circumstancias e do ·augmenLo •• cJ~~~ 
mas,. a julgar p~Io estado -das ~1-rr,s q:çt}~l .[)~ pf~~,., 
las CircumstancFas que pro v ~4).1êrlte se Irão suc"j;t/ /) ~\ 

' ~.... 4,rl-""_\:l 
cede~do du:ante hl1m ccrl 'liDlero de annos, póde <t:')')'~ 
decidit·-se que a liberdade: ela America não ficará J ~~ 

· r· fi a ~ · 1 · a· ·a 11 em per~go, se or con ~~ a. a·· ~1m r~.(~ In lVI ~~&\ .. If:l;J 
determmado pela conslitmção · ·. ~3l§fgt.WB.\J·~~--' · 

E ·donde vida o perigo? D'o ou · 81--itl&li~itiTgt 
ros.? Mas se o omo dos estrangeiros póde tão faoil-
mente corromper ' os chefes da União, e dar~Ihes 
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' vontâde e meios de atraiçoar os seus · constitnintes; 

por qne milagre ·e ~Ú hoje a America indepe.ndeiil!( 
e livre? O congresso. que nos d·irigio durante a re-
volução, era ainda menos numeroso que o que deve 

·suc.ce.der.:Jhe: os seus membros nem erão escolhidos 
pelos · seus concidadãos, nem respon·~aveis perante 
elles: posto qúe nomeados annualmenle e revogaveis 
ad tibitum, duravão qnasi sempre trr;s ·annos, e antes 
da ratifir,ação do acto federal, ainda mais' tempo: 
as 'suas deliberações erão sempre secretas: só clles 
sabião do manejo dos negocias estrangeiros; e ho 
de esperar que para o futuro nunca mais o nossQ 
destino esteja unicamente nas mãos dos represen-
tantes, como aconteceu durante todo o tempo da 
guerra. A importancia do objecto por que se com-
bati~ -o ardor com qne os inimigos no-lo disputa-
vão, faz crer que se não teria escrupulisado em em~ 
pregar outros meios além da força ; e comtudo he 
sabido que nunca a confian~a publica foi pelos nos- \. 
sos chefes atraiçoada-que nunca murmurios; mes- · 
mo calumniosos, atadrão a confiança devida aos 
nossos concelhos nacionaes. 

Virá por ventura o perigo dos outros ~gentes do 
governo federal? Porém de que meios poderia ser-
vir-se o presidente, o senado, ou ambos juntos? Os 
emolumentos dos seus empregos, a não se S';~ppôr 

'- já corrompida a camara dos representantes, não 
podem subir muito acima das suas ·despezas prova-
veis; e as suas fortunas particulares ' visto que to· 
dos devem ser cicladãos da America onde as não 
ha grandes', não podem inspirar receios justificados. 
O nn ico meio qne lhes res ta he 11 dis.trihuiçao dos 

> 
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ein.pr:egos. E será nisto qne y.:rr.·s~f\\ia ~v~ IJW'&}'~-~. 
Tenho ouvido d,izcr a algn f/~t~~· se ,cs~ota.r~ ~ste 4()_"\ 
fundo de corr!!pção pa_ra éR"'Cer a res1stencia do ~» 
senado: outros p~ete11dem . ue os _tiros d~sta bata- · 
ria serão dirigidos contra a ·elic ' :) ou,tríl c~-t * .~ . . · •nqu{{l >-r.. //. 
ma~· a; .porém a imprbhabiliclade · ~- ~~1l!~_!!t.q·r \'5 ~::,r?" 
de hum governo responsavel, e funda c o 'l""'t'ao· · ,r:. 
fepentes bases como póde pennitli-lo a natureza dos 
Jlrincipios l'epuhlicanos, concordem em transacção 
tão infame e mercenal'Ía, hc mais que sufficiente 
para dissipar todas as inquietações a este respeito. 
Pot• oult·a pa1·te, a constituição oppôz felizmente a 
este perigo hum novo preservativo. Os membros 

·elo congresso são Íl\elegiveís para qualquer emprego 
(lUe vier a ser crendo, ou cujos emolumentos vie-
rem a ser au-gmentados durante o período ~as suas 
funcçõ·es; c por consequencia não he possível pro-
mctler-lh.es senão os emp1·egos que por casualida-
de vim·em a ficar vagos. Suppôr qne estes cmprc· 
gos hão-de vir a ser em tal numero cp~e com elles 
possão comprar--se os defensores do llovo, po1· ellc 
mesmo escolhiuos, he querer substituir á razão e á 
cxperiencia inquietações imar:inarias e som limites, 
sobre que o raciocínio não póde nada. Mal sabem 
os verdadeiros amigos da liberdade que mal f.1zem 
á sua propria causa com estes sons receios chim eri-

. cos! Se ha no gcnero humano assaz depravação 
para que seja nocossaria cm·La ci1·cnmspecç.ão e re-
serva, tamhem se achno ainda nelle assaz vi1·Ludcs 
.qne nos inspirem estima e confiança. O governo 
rrepnhlic:mo suppõe, mais qne nephum outs·o, ·a 
<'Xiotencia destas vh·tndcsi· e ~o o ciume tão exccs-: 

TOllO 11, ~7 

• 
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si-vo que ·fnga por entrê nós tem · justificado moti-
V(J, he p'reciso concluir que não ha assaz virtude na 
America para que possa ~r lugar a existencia , de 
hum governa livre, e que só as cadêas do despotis-
mo· podem embaraçar-nos de destn1ir-nos e devo~ 

t<ar-nos h uns . ~ os outros. 

I , 

. I 
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Continuaçã _dqj\lnesmo assumpto. 1$-, -.e-Jtt!~~,~ ~; 
(POli Mllco lfAMIJ.'tON,) 

. A scgunwa ekjec~tã"O con,h'a a cnmara dos· I'epre-
se-tl!tar.ltes he qtte· o mu:nerro dos seus membr6s he 
tãq pequeno, qne nao he pos~ivei suppô-la comple-
t<!me~te. informada dros. interesses dos seus consti-
tuintes. 

Corno esta ohjecção he evidentemente fundada 
i1'a comparação do m1mei'O dos repPesentantes com 
a extensã& do paiz , e com o numero dos seus ha-
hitantes e diversicl•ade dos seus interesses, sem dar 
a mínima attençãe ás circumstancias que hão-de 
distingtlÍt' o C()ngresso dos outros corpos legislati-
vos, a melhot• resposta que he possivel dar-lhe con-
siste na exposição i·esumicla destas diiferenças. 

Que os t·ept'escntantes devem conhecer os interes-
ses e circlilmstancias dos seus constituintes, he hum 
primcipio tão importçmte como incontestav~l; mas, 
por mais incontestavel e importante que seja, não , 
he possível estendê-lo .mais longe do que ás ctr-
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cumstancias e interesses que tem ·relação com a· au 
toridade c fnncções ·dos ditos representao los. Para 
exercitar as funcções legislativas, não ha necessi-
dade alguma de ter conhecimento circumstanciado 
dos objeclos com que a legislação nada tem que 
fazer; e h e regt·a gernl que os limites da instrucção 
necessnria para o exercício de huma autoridade 
qualquer, não se estendem além dos objectos que 
devem ser suhmetLidos a essa autoridade. 

Quaes são pois os objectos da legishção federal? 
Os mais importantes, c crue mais-conhecimentos Io-
caes exigem, são: o commercio, guardas nacioaacs 
e tributos. 

Já fica dito que, para t•egular o que diz ·resp.eito 
ao commercio, são necessarios conhecimentos, mni-
toextensos; porém, tudo quanto nesta ma teria he 
relativo. ás leis e á situação local de cada Estado ' 

· particular, póde ser trazido ao congresso por hum 
• pequeno numct•o ele re1Jresentantes. 

A maiot· parte elos tributos consiste em direitos; 
c 110r conseqncncia, tudo quanto lhes diz respeito 
fica incluído nas leis relativas ao nommercio, e de-
baixo do impet·io da ohsm·vação precedente. Para 
o,s tributos intm·iot·es, mais extensos conhecimentos 
são necessarios sohre as cit·cumstancias particulares 
de cada Estado; mas não poclet·áõ elles achat·-se 
reunidos em gt•úo sufficicul:e n'hum pequeno nume-
ro de .homens eleitos intlistinctamente em cada Es-
tado? Divida-se o mais extenso Estado em dez ou 
tloze districtos, c achnr~sc-ha que nao havet·á em 
~p!alqnet' delles intet•essc local, por mui pequeno 
(llic SP.ja, cpw não fique COil~PI'ehcndido no c.it·culo 
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de coqhccinientos ·ao representante t·cspedivo. 
Além desta fonte de informações, as leis de cada 
Estado, ieitas po1· deputados escolhidos em todos 
os , seus dist1·ictos, servem, ·sem out1·o adj'uto1·io, 
de guia sulliciente. Os regulamentos <rue os · Esta-
dos tem feito até aqui, e que devem · continÚ<Ír a 
fazer pa1·a o futmo, pouparúõ aos membros da lc-
gislatm·a fcde1·al ont.ro ti·abalho, que não seja a re-
visão· das diffm·entes leis c a sua redncção a h11111 
acto ge1·al. Qn:1ulo a mim, penso que qualquer in-
dividuo intelligeutc, sem . ont1·os rec~uc os 
codigos pnrticulares dos Estado / ·q; ~3If)~~ 
?s Estado~-Unidos huma lei . ~-,s )Dr~- tÍmitos'"'ÓJfi~~'
JCCtos de nnpostos; e pm·a l,1Jtlbutos ~ntel'llos, es - -~~ 
pecialmenle .. pe,Ia pt·ecis~ofl ue ha d~ uniformidade ''/);) 
em todo o Cll'culo da_Dmã~~ ~c lij~~to de c~Rerar 'f, _j/ 
que se ~scolhão os ohject.os m . _fm~M-il'fHf.~~.~~?" 
. Para Julgar com exacttdão dos -ree'\h!:J:.IlS~mtfó~

dem dat· o~ codigos ·dos Estados . para esta parte da 
legislação federal, supponha-sc hum Estado qual-
<[UCr dividido em certo numero de partes, cada 
huma das quaes exercite o poder legislativo dentro 
do districto da sua hn·isdicção. Não h e evidente 
que ós deparlimenlos e tt·abalhos preparatorios que 
se encontrarem nos regislos das dr.libcrações destes 
pequenos dislt·ictos hão ele abbreviar os trabalhos da 
legislallll'a gel'al, e fazei· com qu? estes tt·abalhos 
possão ser desempenhados por muito ·menor nume-
ro de membros? Pois a legislatura ledel'al terá 
ainda outt·a vantagem. Os representantes que cada 
Estado mandar á legislatma geral, aléni do conhe~ 
cimento das leis c cit·cnmst.ancias locaes ~os dis ~ 

• 



.triétos a que perLencem, háo1de ter já sido, por via 
,de regra, membros dos Estados resp.ec~ivos, ontle 
de.v-om ·ter .aehado veunidos todos as esclarecimen-
tos e interesses particulares; e a in·strucção qu'é 
daqui. p6cle tira?-se será trazida pot• elle·s ao corpo 
legislativo. 

Poucas cousas haverá para que o conhecitnento 
exacto das circurp.stancias locaes seja tão pouco ne · 
cessat·io como tudo quantt> diz respeito ás guardas 

-nacionaes. A disposição geral do paiz- se he plano, 
se montuoso- mais proprio para movimentos de 
infantaria ou de cavallaria, he qua_si a unica cir-
cnmstancia deste genero que precisa ser conhecida; 
1~orque os pt·incipios geraes de organisação, de disci-
plircta e de •movimm1tos, que a arte da gueri·a ensi-
na, são de applic:.~ção nni~ersal. 

Esper'o qHe o leitor <)ttento não pense que os ar~ 
gumentos, até aqui empregados pat'a lJt·ovtlr que 
hum numero de 11~presenta~tes meclioct·e h e ..semp•re 
sufficien~e, estao··ém cobLradicção com o que Ji1aitS 
longe se disse sobt•e a extensao de co~1hecimentos 
·€1ue o representante deve possuir, e sobre e tempo 
de que precisa para oMê-l'os; A heccssidade e diffi-
ouldade do conhecimento das cit·cutnstancias loéaes 
não depende da diversidade das leis e das localida-
des de cada Estado de per si, mas da diJFerença 
que ha entre os diffet·entes Estados: tratat1lelo"-'sé cl~ 
qualquer delles somente, as suas leis ·e interesses 
são pouco diversificados; e nao he preciso gpancle 
numero ele pessoas pat·a encontrat• reunidos todos 
~s conhecimentos necessul'Íos para dignarrJcnLe i'e-
iwuserita-lo; Se os interesses e negocias de cada 

I 
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Estado foss.em perfeit11.mcnte simples ,e .u~lifor~ps , 
o conhecimento delles em huma p~rle seria ,o •eor 
nhecimento delles em todas as outras, e to,dQ ,o Es.-
tad~ poderia ser muito bem representado 'por h.u~ 
depu Lado somente. Porém, se se compararem os 
dHferentes ~stados huns com os outr.os, .aphar-se-
hão grandes differenças nas s.uas leis ,e mais circums-
úmcias relativas á legislação, das c1uaes he prec1so 
q.ue .os membros do corpo legislativo federal tenhão 
.conhecimento. He certo gue hum pequeno numera 
_de representantes basta para trazer ~omsig.o tudo 
quanto deve saber-se ~ relaLivam'éfite .ao Estado a 
que pm·tencem; mas tambem he necessario qu(;l 
cada representante adquira hum certo gráo de ins-. 
triicção do que he relativo a todos os outros Esta-
_dos . . Com o tempo viráõ a mudar .considerave~· .. 
.m.e,nte as .circumstancias, e iráõ sendo. po.uca e pou-
co meD,ores as .diife11ença.s relativas !'!ntre ,os Esta-
dos , aÍJ:!da que o co.l)trario deva verificar,se relati'-
llamente aos nego cios d~ cada hum delles , ct:mside-
..rado em separado. Por a.gm'a ha muitos Es;tados 
q~lC se r.eduzem a simples associa-ções de lan~ador 

.res; e mu!to poucos h a em que tei)Jlão ,feito -nnta:-
veis p~;ogressos 1,estes. '\'Urnas de .industria .que t.ant0 
V·llrião .e comi)licão os negocios de huma ,nílç.ão; mas 
pomco e ,pouco s.e v.iráõ inkodnzindo "lo das .estas 
circ.mnstaocias com os p11o;gres · · · - !!P. · ·~ 
neste casa mais 1completa :· ~AA~e~ . .. ce~JCA\fjt , 
ção nos Estados em . . e acontecer. F..oi ·P~ 
este moti.v,o -que a Co ~ção lev!i) ,o ,q\Ídado .d~ ~ 
augmenta.r o nnrnero d ·r. puesenta1~'tes m .me:nna 
J'azuo em que a populaçã s~J!?iílPCOn~~}~J\ ~ * ;:.,... !_·~.t.IO ~ l;' ~ .. ~ 

~~-: ....... -· ·--~- ':"'-. 
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Cita~ei o exemplo de lnglaterra .em a1>oio .destas 

reflexõ~s; de Inglaterra, que tantas lições te~ dado 
de poliliça a todo o gcnero humano, e cuja autol'Í-
dade tem sido invocada tontas vezes nos di.flerenles 
capítulos deste escripto. O numero dos habitantes de 
InglaL~rra, e Escossia não desce de oito milhõe~; e os 
r~presentantes destes oito milhões na camara dos com-
muns são 558. A. nona parte deste numero he çleita 
por 364 pessoas, e metade por 5,;25. Não se póde 
suppôt· que a,métade assim eleita, composta de ho-
mei1s que não estão disseminados por toda a exten-
são do imperio, possa contribuir para a segm·an,pt 
do povo contra as invasões do govemo, ou para Ja-
zer melhor conhecidos n'huma assemhléa legislativa 
os s~us interesses e posição: pelo contrario, he cou-
sa sahida que lodos estes são maior numero de ve-
zes instrumentos do poder exectíLivo, do que defen-
sores dos interesses da nação; de maneira qüe, em 
lugar de de~·erem ser cons~derados como verdadei-
ros representantes do povo, são vm·dadeiramenLe 
inimigos dos seus interesses. Conlenlcmo-nos com-
tt~do de excep~ua-Ios, e não estendamos a deducção 
a hum grande numero d.e outros, que, como não vi-
vem com os sens con~tituintes, pequeno conheci . 
mento podem ter dos seus intet·esses e negocios. Is· 
to feito, acharemos que o interesse e prospel'Ídade 

~de oito milhões de indivíduos estão nas mãos de 279 
pessoas; isto he, que cada representante deve defen-
der os direitos, e expôr a situação de 28,670 indiví-
duos Il'huma assemhléa" exposta a toda a in:flnencia do 
poder executivo, e cnja anto1·idade se estende a Lodos 
os oh jectos de legislaçüo, n'hum povo em que os ue-
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gocios divet·sificão·e se complicao ale os confins da 
possibilidade. E comtudo, he f6ra de duvida que, não 
obstante lànlos obstaculos, a Inglalena tem conser-
vado h uma gt·ande porção de libet·dade, sem que os 
defeitos das suas leis, aliás bem pouco numerosos. 

, se possão alti'Íbuir á ignorancia âa legislatura sobre 
as cir·cumsl.ancias do povo. Dando a esLe exemplo 
todo o peso que elle merece , e oppondo-lhe a tno 
diJfet·enle organisação , e lão superior extensão dos 
podet·es da nossa camara de representantes, pó~e 
affit·mat·-se com toda a certeza que hum represen-
tante por cada lt·inta mil habitantes h a -de ser de-
fcnsot• competente e segmo dos interesses das pes-
soas que representa. 



CAPI'tULO t. Vtl. 
' 

Continuação do mesmo assumpto. Da supposta tcndeucia do 
p1ano da Convenção para elcvm· alguns indivíduos á custa do 

· . interesse glltal. · 

(POR ·~IR. UAMILTON.) 

' A terceira ohjecção, feita contra a camara elos t•e-
presentantes, h e qne aquelles que a compozerem hão-
de ser til'ados daqnella classe de cidadãos que me-
nos costuma sympathisar com a grande massa elo po-
vo, e que mais disposição costuma ter para saci·ifi-
car o interesse gm·al ela sociedade á elevação de al~ 
gnns homens. 

De todas as ohjecções, dirigidas contra o plano da 
Convenção, he esta talvez a mais extraorJinaria; pol;-
que, com appa1·encias de opposição a projectos imagi~ 

na1·ios de oligai·chia, vai ferir a essencia elo governo re-
publicano prec.isamente no centro da sua vitalidade. 

O fim ele qualquer constituição que seja he, ou 
deve ser: primeil'o, enh·egai' os redeas elo governo a 
quem mais sabedoria tiver pHrn discernii· o he111 pu-' 
hlico, e mais vi1·tude para delle fazer o objecto dos 
seus trabalhos; segundo, tomar as precauções mais 
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effi:ca.ze~ paro preservar aequebl·a· a '"i udé .dn· 

-r~n~e o exercício ·~e su.as Eu .. ~\~ , · 
t1co ~o ggv~t·no re_rubhc -~~~ue dsfu~ccto~~':"J1b 
pubhcos s'I~JãO elmtos p ~o~o; e o inew mais clh";"O 
'Caz para ·qee não deget , rem h e limitar o exerci cio cn , 
.das suas funcções a hum . jjo~ 9,;,1é affiance o, ef!ei'* 
to. da sna respon-sabilidade; ·=:;:.Ü~!l.!t1KI1;r~;.... · 

Pengunt.ó agora se nesta parté'~~tf'(fue 
·se refere á camara dos representantes, ba algur11a 
disposição que offenda os princípios do gove11no re-
publicano, e lt;nda a elevar alguns á custa da so.~ie
dade inteira, ·ou se pelo contrario todas as ditas dis-
posiçõeE são perfeitamente conforme ás verdadeiras 
maxima-s republicanas, e conqplctamente imparciae"S 
,para coi11 os di1·eitos e pretenções de todas as classes 
·de ·cidadãos. · 

Quaes devem ser os eleitorcts dos represental!llC'fo 
-federaes? .Pobres e -ricos, ignorantes e sabios, inclivi-
·dnos obscuros e pesspas illnstres; n'huma palavr.al, 
·a ·'lotalidade elo povo dos Estados-Unidos, do mesmo 
·modo q:nc-IHls eleições dos represen~antes do cada le" 
gisla.tur.a [Yarticular, 

Qt'li:1.es podm·áõ ~"Ír a ser os homens homados corri 
·a cónfiaEça do povo? Aqnelles que se .t.o.rnm·em re.: 
·comtnenclaveis pelo seu merecimento: riqueza .ou 
·nascimento; religião on .emprego , nnàa péfde >Servil' 
de ~ustacnlo á vontade on ao j•uÍ2lo ,c]q povo. 

Agora, só formos n examinar as "cirC"Hmstancii\s dos 
líome:ns que podem dever o titulo de representantes 
·no voto 1i vre dos seus conciclaclüos, achar-se-hão 
nellas HJdos ps ·penhot·es pQssivcis da sua fidelill:ad.e 
pal·a com os seus consLiLuintes.' 

• 
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Em primeiro lugar, já he de lH'esumir que se os 

seus concidadãos lhes derão a preferencia, foi por-
que as qualidades que os distinguião promettião zelo · 
sincero pelo desempenho dos seus deveres. · 

Em segundo lugar., as circumstancias em que 
elles devem eulrar no serviço publico, nao podem 
deixar de imprimir-lhes, pelo menos, affeição tempo-
raria para com os seus constituintes, porque não 
ha ninguei:Q que , independente de qualquer consi-
.derÚção de interesse, deixe de sentir-se agradecido 
quando se lhe mostra confiança, estima, conside-
ração e favor. A ingratidão he a pedra de escandalo 
da ' natm·cza humana; e hc preciso convir qt~e os 
exémplos lã o f1·cquentes como horríveis que a his-
tori;i da humanidade offerece de ingratos famosos, 
justifica (ainda mal!) os gt·itos dos deolamadores; 
porém a indignação geral que taes exemplos inspirão 
prova snfficientemente c1 prepondcrancia do sen-
tim~nto contrario. "} 

Em terceiro lugar,- motivos ha mais pessoaes 
ainda do que estes, que devem apertar os laços que 
unem o representante aos seus constituintes. He 
impossível que o orgulho e a vaidade propria dei-
xem <le prende-lo a huma fót·ma de governo 'que 
tanto favorece as suas pretenções c qne tanta parte 
lhe dá nas distincções e nas hoiuas. Sejão quaes, 
forem as esperanças ou os projectos de alguns 
ambiciosos; ·hQ evidente {rue a maior parte daquelles 
(JUC deverem .o seu adiantamento á sua influencia 
sobre o povo, hão-de ter mais interesse na conser-
ção 'do seu favor, do que em innovações que lhes 
destruão a auto1·idade. 
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E comtu·do, lodos estes meios serião ainda insnffi-

cientes sem a freqnenéia das eleições ! Por isso tam-
hem a camara dos deputados está constituída de tal 
maneira ' que a dopendencia em que os seus mem-
hros estão do povo, deve andat·-lhe sempre diante 
dos olhos. Antes de o habito do poder ter tido tem-
po para apagar· os sentimentos ·que a· maneira por 
que forão elevados lhes inspirou, já- elles devem 
p.rever o momento em: que o seu poder vai a cessar-
em que o · nso que delle tiverem feito vai ser exa-
minado- em que hão-de· t01·nar a descer ao ponto 
donde partirão, pat·a nelle ficarem para sempre, se 
não tiverem metecido a honra da reeleição pela 
sua fidelidade no desempenho das suas fnncções. 

Accrescentarei ainda huma quinta circumstancia 
que deve desviar os representantes de medidas op- _ 
pressivas; ~ h e que as leis que elles fizerem hão-de 
ter completo effeilo sobre elles' mesmos e sobre os 
seus amigos' · do mesmo modo que sobre o rçsto 
do povo. Esta circumstancia tem sido sempre con-
siderada como hum dos laços mais fortes que poM·m 
unir o povo áquelles que o govet·não : he a maneir{ll 
de fazer nascer aqnella commnnidade de interesses 
c sympathias, desgraçadamente tão rara, e sem a 
qulll todos os govet·nos degenet•ão em tyrannia. 85 
me perguntarem o que p6de embaraçar a camara 
dos representantes de fazer excepe· · !!1\"!!'S~t>:.~ 
dos seus membros, ou de h · .' ~t~s~~tfrtiW)íi:VJ:?::>., 
respondo que o espirilo ger ~Ystema, sahias leis. /./4 
constitucionaes, e sol1retn . ~ infatigavel vigilancia O 
do povo da America sobre · .~posilo da liberdade, 
não podem permiLtir semel~ ~ .?lftfb~~~ 

. - "'""'''"'""~~ 
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sé· es·te" cspirito ·do pôvo degenerasse a l)onto ·de se 
tolerar huma lei que não obrigasse a. legislatura, do 
mesmo modo que o ultimo dos cidadaos , prepa,. 
rada estari·a a Amer.ica ·para soffrer tudo, meUQi 

- hÚ~A · go ·verno livre. 
Taes são as relações que devem. existir entre os. 

representantes e seus constituintes: dever, gratidão, 
ambição e interesse, tudo inspirará aos primeiros 
sympathia e fidelidade para com os ultimos, . Tal-
vez que ainda. tudo isto nãa seja bastante para ven-
aer o capricho e a maldade dos homens ; mas pelo 
menos he tudo quanto hum governo póde admittir 
e a prudencia humana _imaginar. Nem os governos 
repuh li canos tem outros meios para segurar· a liher-
berdadc e a felicidade do povo, nem ós differentes 
Estados da Uniu o i amais fizer ao uso de outros. Sen -· 
do, portanto, assim, como realmente he, que sentidQ 
})Óde dat·-se á objecção qne se combate? Que se 
póde dizet' a homens que tanto zelo affectão pelo 
governo republicano, e tão fortemente atacão o seu 
principio fnndamental ?-que se dizem defensores 
do · dit'eit.o que tem o povo de nomear quem o gover-
ne, e do sen discernimento para escolher, e que ao 
mesmo tempo affirmão que esses que elle tiver es-
colhido o hão-de atraiçoar? 

Quem lesse esta ohjecção e não tivesse conheci-
mento da maneit•a legal por que devem fazer-se as 
eleições, pensaria talvez que o direito de voto ·fica 
sujeito pela constituição a alguma circmnstancia 
relativa á propriedade; que o direito de elegibili-
dade fica reservado a cet·to numero de familias ou · 
a CQrlo .gráo de fortnn à; que se alterou, extrao;:di;" ; 

> 



nariament·e o mctho.4o p-rescripto pelas constitui~ 
ções dos Estado~. Já vimos quanlo a pessoa que se 
suppõe se teria enganado nos dous primeiros pon-
tos: mostl·aremos agou que não seria menor o erro 
quanto ao terceii'o. Com effeito toda . a differença 
consiste ein que cada representaate, para os Estados-
Unidos, ha-de ser .eleito por cinco ou seis mil cida-
dãos, e para hum Estado particular por quinhentas 
ou seiscentas pessoas. Bastará esta di:fferença para 
f'llzer amar QS governos dos Estados e detestar o da . 
União? Se tal he o fundamento da ohjecção que se 
discute, he pveciso c1ue ponder.en1os o seu valot•. 
- ~ He fóra •de toda a razão pretender que cinco ou 
seis mil cidadãos tem menos capacidade para eleger 
hem, ' OU mais facilidade ·de . serem COI'l'Ompidos 
para que elejão mal, do que quinhentos ou seiscen-
tos : pelo contrario, ·o que .a razão · mostra he que 
quando o numero h e maior, n·ão só .a escolha he 
mais facil, porque ha mais por onde escolher, mas· 
que a intriga e corrupção deve ·ter menos acce'sso, 
porque he Jlreciso· corromper ·maior porção de in~ 
dividuos. Nem mesmo deixa de haver notavél in-
consequencia ·em semelhante doutrina; po'rquc 
pretender que maís de quinhentas ou seiscentas 
pessoas não podem exercitar conjunctamente o seu 
direito de votação, he o ~esmo que privar o poy·o 
do dit·eito de escolher immediatamente os funccio-

\ 

narios publicos .todas ás ve'zes que . _ ~"'-... 
não estiver para o do's cida ·~~pt~ J.iV.J1;;"-
hum para quinhentos ou se' ~bs. Finalment~ ,. A<-?

0 nem ainda os factos estão , accordo com seme .. 
lha o te systema. Já se vi o Gj!pitulo antecedentç 

b'Jtl• . ..;,(\' ~ .. 
~ -<;3 !.!01'~~~ ..... ~ .. ,.,.~·-·' ' 
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. que o numero dos .verdadeiros representantes ·da 
nação ingleza na camara dos commt1ns· pouco ex-
çede· a proporção de hum por cada trinta mil } 
habitantes. Além de muitas causas que entre nós 
não existem, e que favorecem ·em Inglaterra as 
prelcnçõcs da nobreza e da fot·tuna, ninguem pódc 
ser' representante de hum conilado sem possuir em 
fundos de terras seiscentas libr~s esterlinas de ren-
da; e de hi.101:.t cidade ou villa-, sem metade · desta 
fortuna. Do mesmo modo, ninguem pód.e ser eleitor 
sem possuir "mais ' de vinte libr·as de renda em bens 
allodiaes. E eomtudo , apezar de tantas cit·cums-
toncias desfavoraveis, não fallando em muitns ou-
tras leis que fav'orecem a desigualdade; nao se pódc 
dize'r que os representantes do povo inglez tenhão 
elevado hum pequeno numero de homens· :í ·custa 
da fortuna· e prosperidade ela naçSo inteira. 

Mas para que hc invo~ar a,expcricncia dos outros, 
quando a nossa falia tão claro e tão , decisivàmcnte? ~~ 
Os districtos de Ncw-Hampshire, em qnc os sena-
dores são immediatamente escolhidos pelo p'ovo, são 
quasi tão extensos como sct•á nccessario .para .a ele i· 
ção dos deputados ao congresso; c em Massachnsetts, 
e sobretudo em Nova York, são ainda maiores. Neste 
ultimo Estado, os membros da asscmbÍéa para as 
cidades e condados de Nova York cAlbany são elei-
tos por quasi tão gt·ande numero de eleitores como 
aqnelle que h a-de eleger os deputados ao congt·esso, 
na hypothese de serem G5 somente.' De que nos cír-
culos senatoriaes cada eleitor elege· ao · mesmo tem-
po muitos rept·esentantes, h c claro ·quo não resulla 
differença essenci~tl; pqrqne se ,OS m_osmos .elei't.ore~ 



~ão. capa?:es ·de escolher ao .. smo tempo .quatro Oll 

cinco representantes, muito m"âí' fa~es _(levem ser . A. 
para escolheP hum ·somente. ' ":• 2M!JTll~~·l'll. 

A Pensylv·ania o:fltwece ·ait1da outro exem · 'io/i ar·~:··'*" 
te dos condados que eiegem os rept'CSAn!.ant~s da 
legislatUI'a deste Estado, stio quasi tão g1'andes como 
aquellcs qne devem cle~et' os representantes fede-
racs. A cidáde de Philadelphia, qne contem cincoen-
t.a ou sessenta mil almas, não fórma senão hum con-
dado para a eleição dos l'Cpt;esent:mtcs do Estado, e 
deve formar quasi dons districLos para a cleiçi.ío dos 
deputados ao congresso. Ainda mais: toda a cidade 
elege hum·só membro para o concelho executivo; 
e todos os condados deste Estado estão no mesmo 
caso. 

Todos estes factos reduzem completamente a na-
«a a ohjecção que ;e dis·cuLe. Nem ús senadores de 
Ncw-Hamps~ire, Massachusets e Nova YOI'k, nem 
o concelho executivo da Pensylvania, nem os mem-
}nos das legislaturas dos dons nltimos Esta los mos-
ti·árno jamais a meno1' disposição para sacJ•ificar os 
interesses da commnnir!ade ú ful'hma de alguns in-
llividnos; pelo contt·m·io, ~cmpre se mosfe:'tr·ão tu o 
dignos dos seus emp1·egos, como os l'cpresentantes 
c t'nagistrados eleitos pelas mais pec1uenas pol'ções 
de povo. , 

Porém ha fàctos ainda mais concludentes do que 
os que ficão citados. Huma das camaras de Con-
necticnt he organisada de manei1·a que ca1la mem·-
hro he eleil.o por todú o Estado. O sen governador, 
o deNew-Hampshirc, o de Nova-Yor'k, .e o prcsi-
dtln:te de Ncw Hamrshi~;e siio eleitos do mesmo mo-. 

:fil MO IJ, ~8 
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de. Decid.ão agora os hornens desprevenidos, SA t>Q,-
(Jos- estes factos confirmão a idéa de: q~e o ~ethod,Q 
de eleger os repreK ~·ntantes, nconscU.tado pt"l~ C.o~· 

venção, tende a elevu~ traidores e a desbrui~: a Jib.<~r

dade publica. 

• 

·' 
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lt~~ta finalmente r.esponder á supposiçãQ de q~e. 
Q n·umet·o. dos represent<~nles nao poderá ªer aug-
mentado de tempos em temp"s á medida que. os prQ·· 
gn~~sos da população ()1. exigirem. r 

Já fica dito, que graqdo poso teria esta ohjecçllo 
se Qllo fo.sse destituída de fundamento; poré~, pe-
Ja~ observ:ações que se seguem, se verá que sb es-
piritQ d~ desco~fiança que tudo desfigura , . QU falta 
iudesculpavel de attenção, podem ter dado origem a 
s~melhante receio. -

I. He precÍ$0 querer fechar absolutamente os · 
olhos á evidencia, para não ver que a constituiça.o fe-
de~.al nao aJiiança menos do que a dos Estados o 
augment.o pt·.ogressivo do numero dos representan-
tes_, Q indicado actualmenle, nao deve 'durar mais 
de tres annos. · 

De dr.z em dez annos deve fazer-se o eenso; e 
esta disposlçAo tem por fim : •''• restªhelecer em 

.; 
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épocas uetm·minadas a .propo,rç1io que dcrc existi!· 
entre o numero dos t•eprcsentantes e n dos cidadãos, 
de maneira que cada· Estado tenha, pelo menos, hum 
l'epresentante; 2°, augmenlal' nas mesmas épocas o 
numero dos t•epre~enlantes, comtanto que a pro -
pot•çao não passe de hum para lt·inta mil. Quem exa-
minar as constituições dos diffet·enles Estados, em · 
algumas dellas não encont.I·ará disposição precisa a 
este 'respeilo ;' em outras ' achará pel'feita conformi-
dade com a constituição .feder'al; e em.oul!·as acha· 
rá que tudo se reduz a simples advcrtencias. · · 

H. Vê-se comtnqo que, nos governo& dos Estados , 
o augmento snccessÍ\'0 do numero dos representan-
tes tem seguido , pelo mPnos, o dos constituintes ; 
c que os primt~ir·os nãn tem mostrado' menos cliligen-
cia · em operar esta mudança do que os ultimos em 
a p!Jdir. • 

III. Hniua circumstancia particulat• ,da consli- · 
t uição federal nos affiança que o angmento do nu-
mero. dos rep.resentantcs ha-de ser objeclo da atten-
çáo' do povo e da legil'latura; e esta circumstancia 
he asegui,nte. Hnma das camar_as representa os ci-
dadãos, a outra os Estados : na primeÍt'a pende a 
balança da influencia pm·a os Estados maiorj:)s; na . 
segunda para os mais pequenos. Logo, . os Estados 
maiores hão-de advogar com força pelo augri1ento 
do numero, isto he, do poder desta parte da legis- · 
latura em que a sua influencia deve pt·edominar .. 
E como qqatro dos Estados maiot·es fot•mão só pot• : 
si a maiot·ia da cama1·a dos representantes, ainda · 
tiUe os deputados ou o povo dos Estados pequenos · 
~e ~ppo.ze~~e t1o a_ngm6p_to. l'í\Z~a~el do J.ltlmero dos. 

,. 
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membl'OS 'da dita camara, poÜco pOtlet•ia ÍSSÓ Valer 
contr.1 ·a coalisão daquelles E~ta . a•~ffif&~~~~t:....._ 

ü _ JLIY 1 1............._~ 
posto que algumas vezes se -~'« 1 1casse e w·j/1 
scquencia de t•ivalidades· o ~ prevenções loca os , :00 
te~·ia certamente lugar <fll Hlo foss e inspirada pelo çn · 
interesse commmn, e jnsti ~ '<l'ita pela eqnidarle e pc· 
]o~ p•·incipios <la constituiçnô'. ,_ Illl] JlJ}l{" · ·~~- ·~t-~ 

D. I 1 I ~=--'·~~ 1t 11 ·~ 11'-sc- 1a tn vez que pe os mesl'ill'fsfl!- · · · -9!'- · : . . · 
nascei' no senado h uma coalisão contraria; e que · 
como a sna pnt·licipaçfto he indispensavel pat•a t1ue 
passe a dccisno, ns resoluções da outra camat'a,. em-
hora conformes ú justiça e <l constituição, não po-
det>úõ ser f'Xecutadas. ProV<Ivelmontn foi e~ta diffi-
culdade qnc tarllo a~sustou aqnelles qne pngn5o 
com .mais força pela l'CfH'CSl~ntaç<io numerosa: mas 
felizmente a ohjP.r.ção Lem mais de especiow do qne 
de solido; e as t'flflexões seguintes á faráõ comple-
tamente d11~app:u•ecer. 

Ainda qun a nntol'idarle das dnas cam~ras seja 
igual em tndo o qnc não impor·ta iniciativa de leis 
fiscaes , he certo que a camal'a compo>ta ele maioe 
numer·o de mcmbl'os-snstentarla pelos Estados mais 
porlcl'osos -in ter·pretc dos senti ' nen I os da m '' ior·ia do 
povo, ·ha-de levai' inl'.dlivelnH'nle vanl.ugem no con-
ílicln qne poZfll' ú prova as for·ças das snns casa;;. · 
Ac~resccnln- se a esta vantagem n con~ciencia .do 
hum purtido de que Lem por si a jmtiça, a consti-
tniçao e a razno, e a conscienci,1 rJq partido op-
posto de que combnte conlra l<10 poderosas consi-
derações . . 

Obsenc-so aíndu que os Estar1os medíocres não · 
fiCb\I'ÚÕ t UO Jongc i!o ~; Jl1étiOI'eS Cnl popnlaçãó C §tl--
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p~rfitio; ·qué p·bssn deHes espêl"nr-se óp1>osiçltú ·â8)1l'ê'-
tém;ões justas e cnnstitucion'a·es dn'S nltirn·os i 'é 'p·or. 
t'll·~to t·ambem não he certo ·que, mesmo no 'Senà'- i· 
do, a maioria seja contraria ao angment(J) ráz'óav·el . 
do numero dos representantes. 
. PeHSO qu~ nao serei excessivo se pretender q'He 
provavelmente os senadol'eS dos Estados novos po-
deráõ ser reduzidos a entt·ar nas vistas razoaveis da 
cam,rra dos rPpresentanles, pelo emprego de hum 
meio q tl'e por mnilo simples nao deve ser omittido. 
Com'l a <população desiPs E~ lados crescerá' assnz lon-
go ~empo em pr·o~ressáo . extremamenle rapida, o 
seu interesse será que r- rl1parliç.ão do nnmet·o lotal 
dos representantes pelos Estados se renove com 
muita freqnençia. Em consequencia dislo, hastat·â 
que os Estados maiores qne do111inarem na camm·a 
(los representantes accrescenlem a cada i1ovo aug-
IÍlento a condição indispcnsavel da propot·cTonali-
dade da repartição; e por este modo, ficando i·nse-
paraveis as duas operaçõe~, ~er:io os senndores dos 
Estados que mais Liver·em crescido, olwigados a 
sustentar huma dellas pelo inl.et·e~se que ficão len-
d·o na ontra a<(uelles Estados a qne 'pet·tP-tl'cem. 

Estas considernções devem bastar para dissipat• 
todos os rec:eios e duvidas; porém se ainda tudo 
i·sto se julga insnfficiente par·a çnbrneltee a polifica 
injusta dos E>tadils perpteno~. ou a p r·eponder·an-
cia da ~ua influencia nas dt>lilH·r·<•ções do · senado, 
resta ainda aos Estados maior·es ltnm recurso co·ns· 
titucional, qne em lodo o caso será bastante para 
se·gnrar o ·resultado dos seus justos projectos. A 
camat•a dos I'Cp'l'CStllllantes DiiO SÓ pode ret:us·ar, ma~ 
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· hc a tl1ric:a <f~le ptJde pr~pôr sltccl)t'l'os pecuni·ar-ios 
·pa1•a ·a maH-ulençã\11 do governo. He ella q•nem te·m 
a :Lol~a; e he .por ·rrlf:lio deste podero11o ins-trumento 
fJ·Ue :r.ós temos vistn em ln~lé!Lei'J'a o coqlO dos lt•e-
pt·esentanles., h'umilJ·e e sem f.-,rça na sua or:gem., 
estender successivamente a esphcra da ·S.:Hl actividt~-

de e p111fler., ·e rednzir finalmen~e. até onde lhe pa~ 
receu·, o eocc-ess·o das (H'erogativas mur Jadas Pios 
ot1t.r.os memb·ros do g-overno. jb~r0mu7J 1~·~ l~e ~ ~Jais p~derosa de loda~~fu.~'s ~1uc a ~o·tfsíJ /4/)~ 
l1tmçao pedw dar aos rep5

1 
~tvntes tmmed1ala- o 

mente nomead.os pelo povo~ para d~st,1·nir os aLu·- "J) . 

sos; e pa11a fazer execn.tar ' tl:$<las,. justas e razoa- * 
ve·is. ~ tf! ·.~ ~ f-~ 1' u_ ~ c~ . '/ff 

.~.õ)b u ~f~'·"" ~ 
. Quererit pm·ém a ·camaJ·a elos r:·e~""p"'.;:,:;;:;::;:;'lil;x' ii.ateS>,~'i'-".:Y 

pela salisfaç-ao de faze!' cedPI' o senado, compr0-
met-ter a cxistencia do ~overno, em cuja conset·· 
vaçiio n1io tem nwnn~ inleres~e que a camar.a .d{)s 
senadores? Ou sahe-se. eu1 caso de luc.ta das dtl'as 
cam:aràs, qual 'S''l'Ú a primeit·a qne ceda? Nenhu-
ma destas' reflexões p6de embD:'açat• ninguem , em 
se .reflectindo que, quanto me.not• he o numero , 
e .mais per~anente c conspic(w n posiçfw dos .ho-
mens do porle•·, tnnlo ma 's interesse cada hum 
delles lerá 00:1 lndo quanto he l'clativo ao g<n'.et·no. 
Aquellcs qne representarem a lli-gnidad.e do paiz nos 
olhos das ontt·as nações, pot· isso mesmo que sã-O 
mais interessados em o fazer J'espeitar, .serão preci-
sameHte os qt1e mais dev-em assmtar-sc lt vista dos 
J>erigos qop o ameaçarem, e os que mais ·deve'm .te~ 
.tner .a 1estagnaçao dos -negocios publicos, qne e"kpb-. 
ilia ·a J1!l.'i(llo <lO despt•eso -dos estt>tHiieiros. A rJ'~o 

j 
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deve attribnir·-se o h·iumplio constante da camar·a 
dos 'communs em. lu){lat.nrra, todas as vezf's qne a 
mofa pecuniari:~ tf1m .~ido po,La ·crn acçao: por este 
motiH) rlf'n hum dos o'ulrus memLr·o~ do · ~over·no 
mo<t.rou j:Jnwis huma iullexihiliJnde ah~i•luta, de 
qnn porler·ia ~f'~11i1·-sn a r·onfu>'[io ~f>ral do Estado. 
N'ltnma palaHa, o mnior· ~ráo tle firmeza (pw_ o se-
nado í' o pt·esidenle rla Uniãd porll'rem desenvol-
Vf11', jamais poderá VPllCf'l' a rcsislcncia do patrio-
tismo fundado n:t constituição. 

Nnn fall<u·ei nfl5 ra-zões ele economia, qne por ven-. 
turn influir·5o na dP.cisno r·dativa ao nnm~'t'o dos rc-
pt't'S<'ntanles; r·uzões, que se tivcssmr. sido despre-
s;rdas , let·iao nherto vasto camjÍO de declanwçees 
aos zelado•·es. TamlH•m me não cstPndet·ei soiHc a 
dillicnldadc Je achat· hnm gt·ande nr1mero de pe.il-
soas di)!.'n~s da escolha do povo para desempenhar 
as fnncções do f!:OVerno gera]: farei buma obset•va-
ção' somrnte que me não pat'<;JCC indigna lle at · 
tençno. Quanto mais numet·osas são as as_semh.léas 
lef!·i~lalivas, lnnto mai~ facilmenlc podem sm· diri-
g·:rlas pot· hnm peqncno nnmcr·o de- homens. He sa-
bido !Jilf:l em hnma nssmnhlé:J sondo numerosa, se-
jrw qn11es forem os lwnwns qne a compot:;n, sempr~ 
a paixãO tem mais nscPncknle CJtlC a razüo; e quan-
to nwis nnm ·rosa clla hc, tanto mai~facilmenlclell!· 

a vantagem do nnmero os lrumens de instrncçno li-
mitada. Ora, ·hf' precisanwute soLt•e este~ qnc :1 clo-
qncnci~ e a in~t·i~:i pt·odnzeut 111aiol' dft,ilo. Nas an-: 
ti~as •·epuhlicas em CJIHl t"du o povo se reunia, mais 

• de huma vez hum só orador on hum politico ,habil 
re!i1ou com _tant(,pçdor coinú hurr1 rool1iH:cha.ab8o ,-
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luto. Uuiila át\s~mblé~ ~níe~osa de 'representantes 
'ha-de participar das desorde1~s das assemhléas po-
pulares: a ignorancia scrú virtima do artificio; a 
paixâo obedecerá aos sophi~mas c á declamação.' 
Nao pódc o povo cahir em et't'O t~ais miseravcl' do· 
que multiplicando além de certos limites o numero 
dos seus ···cpresentantes. levado pelo receio de se1· 
governado 'por hmn pequeno numero de homens: 
pelo contr•ario está j>rovado pela · experiencia ·que 
depois de tet' segurado aqmille numero que basta 
para obter a segura~ça da naçâo, as informaÇões 
necessarias e a conformidade com a~~~~~tl:!t~..,. 
tudo o · qne passa daqui he pr ' . :t< ,1.~<1'\ JlP\&ig{a~Pt; 
Embora ~ corpo do governo ~~ás se feiçõ~s : ma~s - /4 {) 
democrattcas : a alma que lm\massc, serta mats ~ 
oligarchica. A machina ~er1 ~I~ ior;. mas as molas . } 
que a pozessem em movmien so'Mii. menos nu~~·· * 1 

'"··
1

' r tfl '""U""' vP· 7 merosa11 e mais secretas. ~ --;~~"" 
Terminarei com huma ohjecçâo contra o nume-

ro competente para fazer casa, que alguma relação 
tem com o ohjcclo deste capitulo. Pretende-se que a 
constituiç.üo nuo deveria dar á simples maioria dos 
representantes na casa competencia para deliberar 
sobre qnestões de legislação ; c que em alguns casos 
particulares rlevcria ter cxigiclo mais do que n 
maioria. Não póde dissit~ular -se que desta disposi-
ção podel'Íáo t.er resullado vnntagens: alguns inte-
resses p a 1•1 ' Cnlarr.s terião recebido DOVO a})oio; al-
gumas medidas injustas on precipitadas poderiáo 
achnt• maiores obstnculos. Porém, tudo bem consi-
derado, os inconvenientes ser·iao ainda maiores que 
us vnntagcns. Em todoo os Ctlsos em ctnc u jnstiçQ 

I 
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9n o hf:lrn geral tivessem e~'gido leis nova!\~ Oll J»e'" 
d(das prom,ptas, fh·ari·a :por tnrr·a -o .principio funda .-
menl<~l dos. gúvernos livres; porque. em taes casos a 
~ec isão . ficaria pertencendo á minol'ia. E ainda que 

· e~ic .poder· negativo fosse limitado a casos parti cu ... 
lar.es, sernpr·e hmna rninoda interessada ter~a podi~ 
do abu~ar flelle pnra se dispensar de fazer juslos sa-
cri'flcios ·ao ']Jern geral; ou para ex.i~i.r condes,cenden-
cia,s· condemnadas pela razãu; fi·nalu.renLe teria fn~ 
çilita'do c inll·ocluziclo ó HSO ·p('rnicioso da retirada 
de hHm.a parte da rrssembléa, de quP já vimos exem-
plo nos .Estados em que a sim.ptes maior·ia he exigi-
Q,a .- t1so destruidor cle to rios os 1princ·i·pios <le ordem 
e de regularidade, e crne conduz rna.is ·dir·ectamente 
íl convmlsões l5Ci'aes ·(J á des·f,rnição dos ,goV(wnos pe-
pu;lm·~;Js do que n~nhum dos ·ah:rrsos qne a.té n.gora ~e 
tem mauifestado {lnlrc ·n6s. 

f 'IM DO SE'GUN DO VOLUME. 

} 
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