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Deposição de Napoleão: 3 de abril de 1814  

(Decreto do Senado Conservador)  

Considerando que numa monarquia constitucional o monarca não existe senão em virtude da 
Constituição ou do pacto social; – Que Napoleão Bonaparte, durante algum tempo, com um 
governo firme e prudente, deu à nação motivos de esperança para o futuro, com atos de sabedoria e 
de justiça; mas, que, em seguida, rompeu o pacto que o unia ao povo francês, principalmente com a 
criação de impostos, estabelecendo taxas independente da lei e contra o teor expresso do juramento 
que fizera quando de sua ascensão ao trono, conforme o artigo 53 e o ato da constituição de 28 de 
floral do ano XII; – Que ele cometeu este atentado aos direitos do povo no momento em que 
suspendia, sem necessidade, o Corpo legislativo, e fazia suprimir, como criminoso, um relatório 
deste corpo ao qual contestava seu título e sua participação na representação nacional; Que ele 
levou a cabo uma série de guerras em violação ao artigo 50 do ato da constituição de 22 frimário do 
ano VIII, que estabelece que a declaração de guerra deve ser proposta, discutida, decretada e 
promulgada como uma lei; — Que, inconstitucionalmente, promulgou vários decretos passíveis de 
pena de morte, principalmente os dois decretos de 5 de março último, procurando fazer considerar 
como nacional uma guerra que não tinha outra motivação senão o interesse de uma ambição 
desmedida; – Que ele violou as leis constitucionais com seus decretos relativos às prisões do 
Estado; – Que anulou a responsabilidade dos ministros, associou todos os poderes e destruiu a 
independência dos corpos judiciários; — Considerando que a liberdade da imprensa, estabelecida e 
consagrada como um dos direitos da nação, foi, constantemente, submetida à censura arbitrária de 
sua polícia e que, ao mesmo tempo, ele sempre serviu-se da imprensa para encher a França e a 
Europa de notícias falsas, de axiomas falsificados, de doutrinas favoráveis ao despotismo e de 
ultrajes contra os governos estrangeiros; – Que atos e assuntos debatidos no Senado sofreram 
alterações quando publicados; – Considerando que em vez de reinar tendo em vista unicamente o 
interesse, a felicidade e a glória do povo francês, de acordo com os termos de seu juramento, 
Napoleão elevou ao máximo as desgraças da pátria, recusando entrar num acordo sob condições que 
o interesse tornava imperativo aceitar e que não comprometiam a honra da França; – Pelo abuso que 
fez de todos os meios que lhe foram confiados, humanos e financeiros; – Pelo abandono dos feridos 
sem remédios, sem socorro e sem meios de subsistências; – Por diversas ações cujas conseqüências 
eram a ruína das cidades, o despovoamento dos campos, a fome e as doenças contagiosas; 
Considerando que, por todos estes motivos o governo imperial estabelecido pelo Senatus-Consulto 
de 28 de floreal do ano XII deixou de existir, e que o desejo manifesto de todos os franceses é a 
aspiração por uma nova ordem cujo primeiro resultado seja o restabelecimento da paz geral e que 
seja, também, o apogeu de uma reconciliação solene entre todos os Estados da grande família 
européia;  

O Senado declara e decreta o seguinte:  
Artigo 1º. Napoleão Bonaparte é deposto do trono e o direito de hereditariedade é abolido 

para sua família.  
Artigo 2º. O povo e o exército franceses estão desligados de seu juramento de fidelidade 

para com Napoleão Bonaparte.  
Artigo 3º. O presente decreto será transmitido por uma mensagem ao Governo Provisório da 

França, em seguida enviado para todos os departamentos e aos exércitos, e proclamado em todos os 
bairros da capital.  


